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.ASTA INFORMO:
Radio-Paris dissendas Esperantlingvajn paroladojn ĉiutage de la 

—183ŭ MET sur mallonga ondo 41,21 m. Aŭskultu kaj skribu 
al „Radio-diffusion Francaise’*, 118, Champs-Elysees, Paris 8!



AUSTRIA ESPERANTO-REVUO oficialaorgano 
da Austria Esperantista Federacio kaj de Austria Esperanto-Instituto 

Adreso : Wien I., Neutorgasse 9, Austrio

Abonprezo: Jarabono aŭstr. ŝil. 24.— aŭ egalvaloro.
Por membroj de AEF senpage.

Korespondado
Kiu volas korespondi kun en- aŭ eksterlandaj geesperantistoj sendu sian 

korespondpeton al la redakcio de AER. Ni publikigos ĝin laŭ la disponebla loko.
Unua korespondanonceto dulinia por AEF-anoj senpage. Plua anonceto kaj 

por aliaj personoj kostas ŝil. 4.—, por eksterlandanoj 4 int. respondkuponojn. 
Ni petas skribu la adresojn nepre bone legeble!

Mallongigoj: L = letero; PK = poŝtkarto; PM = poŝtmarko.
Aŭstrio. — F-ino Hilde Schreiber, Wien XIX., Schegargasse 8/18 (iama 

adreso: Baĉka-Palanka, Jugoslavio) petas siajn amikojn el Novi-Sad, jugo
slavio, ke ili baldaŭ skribu. HH

Siegwald Kindler, 13-jara lernanto, Knittelfeld, Stubalpenstraße 33, Steier
mark. dez. korespondi kun eksteri, gelernantoj.

La partoprenantoj de la E-kurso en Popola Altlernejo (komencantoj) 
deziras korespondi kun E-kursanoj eksterlandaj. Adreso: Volksbildungshaus, 
Esperantokurs, Wien V., Stöbergasse 11—15..

S-ro Karl Koller, Gmünd 2, N.-Ö., komencanto, dez. kor. kun seriozaj 
filatelistoj per PK kaj L tra la tuta mondo. Skribas ankaŭ angle.

S-ro Roland Werner, Wien IV., Rainergasse 29/8, dez. kor. per PK kai 
E kun ĉiuj landoj. |'

Bulgario. —S-ro Georgi Petkov Lazarov, strato Fotinov 40, Burgas, kor. 
kun ĉ. 1. precipe kun aŭstrianoj. — La samon deziras s-ro Panajot Ivanov, 
Vojniska 18, Burgas. — S-ro Nikola Nejcev, P. Eftimi 64, Burgas. — Petr Val- 
kov, Ivajlo 68a, Burgas.

Francujo. — S-ro Roger Milon, 24 j. urboficisto, 20 Rue Diderot, Drive 
La Galliarde, Correze, dez. kor. kun aŭstria s-ano.

Junaj kaj maljunaj E-istoj dez. kor. pri ĉ. temoj kun ĉ. 1. Adreso: Lois 
Marque, 68 Rue de Gare, Desvries, Pas de Calais. “ £fl|

PLIBONAN NOVJARON
ni deziras al ĉiuj AEF-anoj, ĉiuj funkciuloj kaj kunlaborantoj de la aŭstria 
Esperanto-movado, al niaj multaj geamikoj en la en- kaj eksterlando kaj 

afable petas ilin pri nova aktiva kunlaborado en 1948!
Redakcio de Estraro de

Aŭstria Esperanto-Revuo Aŭstria Esp-ista Federacio
Aŭstria Esperanto-Instituto
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Kufstein ibolo de uneco

De la 17a ĝis' la 19a cie Oktobro 1947 la unua postmilita aŭstria 
Esperanto-kongreso okazis en la bela Tirola urbeto Kufstein. Pri ĝiaj 
detaloj kaj rezultoj ni reportas aliloke. Nur jena konstato estu tuj 
farita: La kongreso estis bela kaj ĉiurilate kontentiga.

La Aŭstria Esperantista Federacio kaj la Aŭstria Societo de la 
amikoj al Esperanto, kies ĝeneralaj kunvenoj konsistigis la ĉefan pro
gramon de la kongreso, estas superpartiaj organizaĵoj, kiuj 
ampleksas membrojn kaj grupojn de diversaj politikaj kaj religiaj 
pensdirekto^. Sed unu komuna ideo gvidas ilin ĉiujn: la Interna 
ideo de Esperanto, la esperantismo, kiu signifas la interkom
preniĝon kaj interbatiĝon de la popoloj.

Okaze de debato pri la sinteno de la aŭstria delegitaro ĉe la 32a 
universala kongreso en Bern (vidu la raporton pĝ. 148, 150) kaj pri 
proponita rezolucio koncerne la kunlaboron de la aŭstriaj esperantistoj 
en la „Balkana Kontaktkomitato“, pliampleksigota al „Danubvala Kon- 
taktkomitato“, montriĝis unue la diferencoj de la politikaj mondkon
ceptoj inter okcidento kaj oriento. Multaj esperantismaj samideanoj 
timis, ke la voĉdono de Aŭstrio por la kontraŭfaŝisma rezolucio de 'a 
jugoslava reprezentanto d-ro Lapenna (fine malakceptita de la Berna 
kongreso) kaj la proponita aliĝo de AEF al la Balkana aŭ Danublanda 
Kontaktkomitato signifus akcepton, rekonon aŭ almenaŭ alproksimiĝon 
al la politikaj ideoj de la orienteŭropaj landoj, kaj tial ili malinkli
nigis konsenti la proponitan rezolucion. Tamen, baldaŭ troviĝis voĉoj 
pozitivaj, kiuj pripensigis, ke nenionfarado kaj sindeteno ne povas 
helpi eviti la danĝeron de kontinenta kataklismo, ke pli vere ni estas 
devigitaj, atente observi per persona kontakto la evoluon de Ia Esper
antomovado en niaj najbaraj landoj kaj ke ni ne prefere timu esti kon
traŭvole influataj, sed aspiru mem influi la evoluon de la internacia 
Esperantomovado laŭ niaj propraj konsciaj konceptoj.

Kaj tiu ĉi aŭstria koncepto, nova en la historio de la parlamen
tismo kaj en la historio de nia Esperantomovado, estas la aktiva 
s u p e r t e n d e n c e c o. ĉi ne volas en timema neŭtraleco eviti ĉiujn 



incitajn problemojn de politikaj aŭ religiaj konceptoj, kiuj nuntempe . 
dividas la popolojn en malamikajn „partiojn '; sed ĝi volas lasi libere 
agadi la anarojn de ĉiuj tendencoj kaj en kuraĝa supereco tanian 
unuigi ilin ĉiujn en unueca organizo por la komunaj taskoj de nia 
movado, antaŭ ĉio por la enkonduko de Esperanto en la lernejojn.

La debato en la ĝenerala kunveno de AEF en Kufstein estis tre 
interesa kaj montris ĉiujn diferencajn opiniojn, kiuj nuntempe agitas 
la homojn. Sed la tuta debato okazis en vere demokrata kaj deca 
maniero, sen ekscitiĝoj kaj ofendoj; la dubantoj lasis konvinki sin kaj 
line fide cedis al la pozitiva kredo de la plimulto, ĉar ĉiuj celis unu 
saman idealon, la venkon de Esperanto por la interpacigo de la popoloj. 
La fina deziro de la cedanta malplimulto, ke la plimulto konsideru 
ankaŭ ilian vidpunkton, estas memkompreneble plenumota; ĉar vera 
demokratio ne signifas senkompromisan venkon de la plimulto super 
la malplimulto, sed justan konsideron de ĉiuj direktoj.

La tuta debato montris refoje, ke la gvida principo de AEF estas 
ĝusta kaj bone efektivigebla. Nur unu kondiĉo estas rekoninda, por 
ke povu prosperi la supertendenca organizaĵo: Necesas, ke ĉiuj frak
cioj laboru lojale en siaj kampoj, varbante por Espe ranto kaj 
ĝia pozitiva apliko inter siaj anaroj; sed neniam ataku aliajn 
grupojn pro tio, ke ili preferas uzi Esperanton por aliaj celoj. Je 
tiu ĉi kondiĉo la multflanka aplikado de Esperanto al diversaj, mal
samaj aŭ eĉ kontraŭaj ideoj povas nur utili al la diskreskigo de nia 
movado kaj samtempe akceli la ĝuste nun tiel necesan aspiradon al 
la esenca celo de la Esperantismo: al la universala, pura homeco.

: - V E. W.

La Austria Esperanto-Kongreso en Kufstein 
(17. — 19. 10.1947)

La 16. 10. 1947 envagoniĝis aro da Vienanoj kaj Burgenlandanoj 
en la okcidenta stacidomo de Vieno. Estis belega varma tago kaj la 
esperantlingva babilado igis aŭskulti la aliajn pasaĝerojn, „jes, eetas 
la Esperantistoj, kiuj tamen kongresos“, ni aŭdis diri. Malgraŭ tio. 
ke la kongreso en Aŭgusto tiel bone preparita de la LKK en Kufstein 
(tiam 700 anoncoj!), pro la danĝero de epidemia infektigo per la polio
mielito (spina infana paralizo) estis malpermesita de la landa registaro 
de Tirol, ĝi tamen okazos en Oktobro en la bela Kufstein kun 300 
partoprenantoj el ĉiuj federaciaj landoj de Aŭstrio. La nombro de la 
kongresantoj ne plu povis esti tiej granda kiel en Aŭgusto, ĉar multaj 

u disponis pri ferioj kaj la veturprezo sur la fervojo dume estis 
igita je 120%. Eu Linz aliĝis 15 Linz-anoj bonvenigataj kun

ne
plialt



granda ĝojo. Malnovaj amikoj skuis reciproke la manojn kaj iamaj 
okazintaĵoj rememore estis rakontataj.

En la flagornamita Kufstein salutis nin la du senlacaj estroj de 
la LKK. d-ro Huber kaj landestro de AEF en Tirol Hans Steiner. Bon
orde ĉiu ricevis en la grupejo matenmanĝon kaj la logejadreson.

La 17. 10. jam je la 11-a h. ni renkontiĝis por komune viziti la 
orgenkoncerton en la kastelo Kufstein. La ludanto kaj aŭskultantoj 
sidis proksimume 80 m malsupre de la orgeno. La orgeno estas instalita 
en granda, ronda turo sur monteto ĉirkaŭita de la urbo. La turo regas 
la tutan regionon.

Direktoro F. B. Kirchmaier bonege majstras la orgenludon. Sub la 
ĉielo sidas la aŭskultantoj kaj senspire aŭskultas. Laŭte eksonas la 
orgeno, kriegante kiel la furioziginta milito. Iom post iom la sonoj mal
laŭtiĝinta! kvazaŭ karese proponas al la homaro pripensi la grand
egajn domaĝojn kaj la egajn viktimojn, kaj ke ĝi klopodu interpacigi. 
Sed nun tondre rcaŭdiĝas ĝis malproksime en la lando la orgeno, pli 
forte ol antaŭe kaj ĝi poste sajnas plori pro la malprudento de la 
ĉiam batalemaj homoj. Ĉu nun ne Esperante parolas la orgeno? Ĉu ĝi 
ne atentigas, ke nur vera interkompreno kaj reciproka amo per la 
unusola lingvo Esperanto povas helpi certigi la pacon? Jen. post kelkaj 
belege sonantaj operfragmento! la himno, n i a himno eksonas el Ia 
turo, ruliĝas tra la valoj for en la landon. Tio estis unu el la neforges
eblaj travivaĵoj en Kufstein! ..Ĝis la bela sonĝo de l homaro por eterna 
ben’ efektiviĝos!“ — kvazaŭ estis ĵuro de la gekantantoj.

Je la 14-a h. okazis la fakkunsido de la Laborista Frakcio de AEI', 
kiun partoprenis ankaŭ la socialista eksministro d-ro H. Frenzel. Je la 
!h-a h. okazis la fakkunsidoj de la Esperantistaj „Naturamikoj' kaj 
Katolika Frakcio de AEF.

La salutvesperon partoprenis inter alie eksministro d-ro Frenzel, 
urbestro de Kufstein s-ro Sappl kaj kortega konsilanto Hugo Steiner, 
kiu transdonis al la kongreso ia bondezirojn de la ŝtata kanceliero 
d-ro inĝ. L. Figl kaj de la registaro.

D-ro Frenzel esperantlingve salutis ia kongreson kaj lia parolado 
finiĝis jene: ..Aŭstrio nur estas lando malgranda, sed ĉiam ĝi estis la 
interliganta ponto inter la sudo kaj nordo, inter la oriento kaj okci
dento. Ni aŭstriaj Esperantistoj promesas kunhelpi, ke baldaŭ ĉiuj 
popoloj povu uzi la ponton, por ke la paco inter iii fariĝu daŭra — per 
Esperanto!“

Venis salutleteroj el 19 ŝtatoj kaj multaj telegramoj kaj leteroj 
de gesamideanoj el Aŭstrio.

Beligis la vesperon s-ro Hermann Strele el Kufstein per belaj 
kantoj, d-ro Karner el Innsbruck per deklamado de la poemo „La 
mondpaco" de d-ro Pabisch kaj s-anino el Landeck, kiu recitis la



poemon ..Gepatra lingvo kaj Esperanto”. Internacian karakteron la 
kunveno ricevis per dancoj en hungara nacia kostumo kaj kantoj 
hungaraj kaj kroataj, prezentitaj de niaj ges-anoj el Burgenland.

Sabate la 18. 10. jam je la 8-a matene la kongreso eklaboris. Prezi
danto direktoro Paul Gliixmann raportis pri la agado kaj celoj de la 
Aŭstria Esperantista Federacio. En sia raporto li ankaŭ akcentis, ke 
kvar zonoj de la aliancaj administracioj, monproblemo aŭstria, malsato 
kaj mizero ankoraŭ regas malgraŭ tio, ke pasis jam preskaŭ 3 jaroj 
depost la liberigo de Aŭstrio per la aliancanoj. La estonta celo de la 
aŭstria Esperanto-movado devas esti, kune kun la Esperanto-organizoj 
de la najbaraj ŝtatoj klopodi, ke Esperanto estu en ne tro fora tempo 
enkondukata en la lernejojn kaj uzata kiel interliga lingvo inter tiuj 
ŝtatoj. Li proponas al la kongreso kelkajn rezoluciojn de la AEF- 
estraro kaj petas ilin akcepti. (La rezoluciojn legu fine de la raporto!)

Post vigla debato, dum kiu parolis d-ro Halbedl (Knittelfeld), K. 
Dŭrrschmid (Klagenfurt), W. Mudrak (Wien), E. Vokal (Wien) kaj 
aliaj, la kongreso post klarigoj de la prezidanto Gliixmann konsentis 
kaj akceptis la rezoluciojn kaj esprimis la esperon, ke ^1 la proponita 
Esperantista Danublanda Agad-Komitato baldaŭ fariĝu Eŭropa Agad- 
Kom itato.

Poste s-ano R. Cedi raportis pri la Esperanto-Servo de AEF, s-ano 
E. Werner pri la Esperanto-Instituto kaj redaktoro A. Berdan (skribe) 
pri la redakta komitato de la Aŭstria Esperanto-Revuo, kiu nuntempe 
estas la plej granda zorgo de AEF. Unu eldonnuniero de la Revuo 
kostas nun ĉirkaŭ ŝil. 2000.—, do preskaŭ trionon de la jarkotizo por 
AEF kaj cetere papero apenaŭ estas havebla. Sub tiuj malfavoraj 
kondiĉoj la Revuo nur povas esti eldonata kvaronjare ĝis la cirkon
stancoj repliboniĝos.

Nun raportis la landestroj de AEF. la fakgrupestroj, la kasisto kaj 
la kontrolanto. Pri enspezoj kaj elspezoj, pri kreskado de la membraro 
la raportoj okazis tro malrapide por multaj senpacienculoj. Fine la 
kunveno devis esti interrompata, ĉar ĝi daŭris jam kvar horojn. Post la 
tagmanĝo okazis la novelektoj de la centra estraro de AEF (vidu la 
estrarliston aliloke!). El la detala kasraporto de la kasisto ni povas 
publikigi nur koncizan ekstrakton pro manko de loko:

Donacoj kaj diversaj enspezoj 1.768.41

Enspezoj:
Saldo de 1. 7. 1946 1.456.97
Kotizoj 5.637.85
Subvencioj 2.000.—
Honorario por radiokurso kaj

paroladoj 3 670.—

Elspezoj: ' ■ J
Kostoj de la Aŭstria E-Revuo 5.021.94 
Luo, salajroj kaj instalaĵoj 4.465.48
Varbafiŝoj 992.55
Generalaj elspezoj kaj

poŝtafrankoj 3.161.48
Saldo transporta 891.77

ŝil. 14.533.23 ŝil. 14.533.23



149

Prezidanto Glüxmann kun bedaŭro konstatis» ke la AEF-kotizo 
fiksita en 1945 jam delonge ne plu kovras Ie plej necesajn elspezojn de 
la organizo. Pro tio la Vienaj geesperantistoj decidis postpagi por la 
monatoj Sep t.—Dee. ŝil. 4.—. La centra estraro estas devigita proponi, 
ke la jarkunveno Fiksu la monatan kotizon je du afrankoj de letero al 
eksterlando, t. e. nuntempe pomonate ŝil. 2.—. La proponita plialtigo de 
la kotizo sendebate estis decidata.

Kelkaj laŭtagordaj paroladoj ne povis okazi pro manko de tempo. 
En sia finparolado prezidanto Glüxmann dankis nome de AEF al 

la LKK de Kufstein pro la vere modela kongresaranĝo kaj diris: „La 
cirkonstancoj en Aŭstrio nun estas malbonaj, sed nian plej belan celon, 
antaŭ ĉio kunhelpi per Esperanto pacigi la mezeŭropajn landojn, ni 
tamen esperas baldaŭ atingi. Vivu la popolojn interliganta Esperanto!“

Je la 16-a h. okazis la jarkunveno de la Aŭstria Societo de la 
Amikoj al Esperanto, en kiu prezidis s-ano R. Cech (Wien). Denove 
raportoj kaj novelekto, ree unu post la alia el la federaciaj landoj 
leviĝis kaj raportis pri la malfacila laboro, ĉar la estantaj malbonaj 
cirkonstancoj ĉion malhelpas aŭ pli malfaciligas. Sed por kuraĝuloj ne 
devas ekzisti malhelpoj, ili plulaboras, plusemas, ĉar post ne longa 
tempo devos ekkreski la rikoltaĵo el ilia agado.

Lasta vespero. Estis aranĝita amuza festo. Muziko, dueto de du 
gitarkantistoj, kiuj ankaŭ en la radio estas famkonataj; burleskuloj 
kaj komikistoj el la vicoj de samideanoj en salonego de la hotelo 
..Poŝto“. En alia salonego oni dancadis. Tiom da homoj ĉi tie inter- 
premiĝis, ke la aranĝkomitato devis malpermesi pluan vendadon de 
enirbiletoj. Estis jam matene, kiam la lastaj el la partoprenantoj 
enlitiĝis.

19. 10. 1947. Dimanĉo. Fariĝis malvarmege. Nebuloj kuŝis en la 
valo. La montoj estis neĝkovritaj, la domtegmentoj tegitaj de prujno

regionon. Je la 8-a h. matene komenciĝis la Di-servo. Predikis Esperant
lingve pastro s-ano Kaps el Salzburg. Je la 10-a h. estis varbkunveno,, 
en kiu s-ano Vokal parolis pri vojaĝoj eksterlanden, pri la facila 
lernebleco kaj pri la paca ideo de Esperanto, la paco, kiun la mondo 
tiel urĝe bezonas nuntempe kaj kiun ni povus atingi, se la popoloj 
atentus la konsilojn de nia amata majstro d-ro Zamenhof.

Post la kunveno nin elirintojn salutis la flirtantaj flagoj en Ia
nun ni bone povis la belegajn u

kaŭĵon. Posttagmeze 75 ges-anoj supreniris la monton ĝis la „Pfandl- 
hof“, de kie estas videbla la neĝkovrita montego „Wilder Kaiser 
(„sovaĝa imperiestro“). Ĉu ni ne estis en feina regno? Blankaj neĝo 
kaj rokmuroj, verdaj pinglarboj, flavaj, ruĝaj, brunaj foliarboj kaj 
blua ĉielo, ĉio trempita en ora sunlumo, ĉio tio donis pentraĵon tiel 



belan kaj multkoloran, ke eĉ pentrista fakulo dirus, ĝi kvazaŭ estas 
nenature tropentrita.

Ĉi tie en la altaj regionoj la kongreso oficiale finiĝis. El ĉiu 
federacia lando parolis s-ano kaj resume dankis al la LKK pro ĝiaj 
penadoj kaj bonega aranĝado de la kongreso.

„Ni persiste plulaboros por la interfratiĝo kaj paco en la mondo“, 
tio estis la lasta decido antaŭ la adiaŭo. Kaj kiel unua paŝo tiudirekte 
centoj da kongresaj poŝtkartoj flugis al geamikoj ĉien en la mondon, 
stampitaj per aparta oficiala poŝta kongres-stampilo kun la parta 
Esperantoteksto: „Per Esperanto al la paco!“

Ankaŭ ni ree devis hejmenveturi, sed en nia memoro plu restos la 
ĝojiga okazintaĵo kaj la kora konfeso: Estis belege en Kufstein!

G. L.

Rezolucio pri la kreado de Esperantista Danublanda Agad-Komitato 
(EDAK)

La Aŭstria Esperanto-Kongreso 1947 en Kufstein aprobas la sin
tenon de la aŭstria delegitaro ĉe la Universala Esperanto-Kongreso 
1947 en Bern kaj decidas:

1. La aŭstriaj Esperantistoj kolektiĝintaj dum la Aŭstria Esper- 
anto-Kongreso kiel reprezentantoj de la tutaŭstria Esperantistaro, kon
siderante, ke nur la demokratio garantias la sendependecon kaj 
liberecon precipe de la malgrandaj nacioj, malaprobas ĉiujn 
formojn de la naciismo kaj faŝismo.

lli alvokas la aŭstriajn Esperantistojn kaj Esperantounuigojn al 
aktiva subteno de la demokrataj kaj pacemaj tendencoj.

2. Konsiderante, ke precipe la malgrandaj nacioj bezonas Esperan
ton kaj ke la specialaj cirkonstancoj en tiaj landoj postulas specialajn 
laborojn, ili aprobas la fondon de la Balkana Kontakt-Komitato (BKK) 
de la Esperantistaj organizoj en la danubvalaj landoj kaj kun danko 
akceptas la inviton de BKK al aktiva kunlaboro. La Aŭstria Espe ran to- 
Kongreso esprimas la deziron, ke ankaŭ la Esperanto-societoj de la 
ceteraj eŭropaj malgrandaj ŝtatoj estu invitataj al kunlaborado.

3. Kaŭze de tiu ĉi aliĝo de Aŭstria Esperantista Federacio al BKK 
la Kongreso proponas, ke la organiza formo de BKK estu plivastigata 
je Esperantista Danublanda A g a d - K o m i t a t o (EDAK).

4. La Kongreso proponas, ke la unua komuna konferenco 
d e EDAK okazu pentekoste 1948 en Budapest.

Al la membraro de ĉiuj al la BKK aliĝintaj landaj Esperanto- 
organizoj la Aŭstria Esperanto-Kongreso 1947 sendas fratajn salutojn 
kaj esperas, ke la estonta komuna laboro por Esperanto estu sukces
plena!
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Rezolucio pri okazigo de Aŭstria Porpaca Semajno 1948 
(Traduko de la originala teksto germanlingva) 
Al la Laborkomunumo pri Porpaca Edukado 

Wien VIII., Schönborngasse 1/11

Konsiderante, ke opaj paroladoj pri la problemo de la mondpaco 
havas nur malgravan efikon, ĉar ili estas vizitataj ĝenerale nur de 
tiuj, kiuj sintenas pozitive al la pacideo, dum la grandaj amasoj de la 
indiferentuloj ne povas esti gajnataj, aliflanke la paroladoj nur apela
cias al la spirito, sed ne konsideras la neprikalkuleblaj n flankojn de 
la homa animo, la Aŭstria Esperanto-Kongreso okazanta 
en Kufstein de la 17.—19. 10. 1947 proponas al la Laborkomunumo pri 
Porpaca Edukado en Wien la okazigon de

Aŭstria Porpaca Semajno 194 8.
En ĉi tiu porpaca semajno oni devus kunigi ĉiujn energiojn ser

vantajn al la pacideo, por efike inspi radi la aŭstrian popolon.
Ĉiuj gazetoj kaj periodaj ĵurnaloj devus dum tiu ĉi semajno per 

fruntartikoloj pritrakti la pacdemandon laŭ sia vidpunkto kaj pub
likigi pacalvokon verkitan de la Laborkomunumo pri Porpaca Edukado.

En la lernejoj ĉiugradaj devus esti pritraktata la pacproblemo en 
ĉiuj por tio taŭgaj fakoj laŭ plano ellaborita de la instruistaro kaj 
lernejaj aŭtoritatoj.

La Popolaj Altlernejoj kaj similaj klerigaj institutoj devus sam
tempe envicigi la pacdemandon en siajn instruplanojn. Ĉiuj kultur- 
organizoj devus konforme al siaj specialaj taskoj pritrakti la pac- 
ideon dum membrokunvenoj.

Ĉi tiu pacsemajno devus finiĝi en Dimanĉo por la Paco, 
dum kiu en la preĝejoj de ĉiuj konfesioj devus esti predikata de la 
pastroj pri kaj esti preĝata por la paco.

La politikaj partioj tiutendencaj devus esti petataj, ke ili je tiu 
ĉi dimanĉo per potencaj manifestacioj demonstracio por la paco.

La jaro 1948 kiel memorjaro 300 jarojn post la finiĝo de la 30-jara 
milito (1618—1648) per la packontrakto de Münster kaj Osnabrück, 
precipe bone taŭgus por tia paccela okazigo.

Rezolucio pri la membreco de AEF ĉe UEA
La Aŭstria Esperanto-Kongreso 1947 en Kufstein komisias la cen

tran estraron de Aŭstria Esperantista Federacio, ke ĝi post klarigo 
de la financaj cirkonstancoj, respektive de la aŭstria valuto entre
prenu ĉiujn konvenajn paŝojn por akiri la membrecon de AEF kiel 
Landa Organizo de Universala Esperanto-Asocio — UEA.



Dankon al Ia L. K. K. en Kufstein
En la centra estrarkunsido cle AEE la 29. 10. 1947 raportis prezi

danto Paul Gliixmann pri la Esperanto-Kongreso en Kufstein kaj laŭdis 
ĝian bonegan aranĝon per la Loka Kongresa Komitato. Li proponis, 
ke la centra estraro pro tio esprimu al la LKK en Kufstein sub Ia lerta 
gvidado de la s-anoj d-ro Huber kaj Hans Steiner pro ĝiaj laboroj 
kaj penadoj pri la bona sukceso de la Kongreso Ia plej koran dankon 
nome de la tutorganizo. BH

La propono kun aplaŭdo estas unuanime akceptita de la estraro.

La novelektita estraro de AEF

Pe zidan toj: direktoro Paul Gliixmann: d-ro Leopold Grimme: 
sekcia konsilisto d-ro Maximilian Führing; d-ro Alfons Huber 
(Kufstein).

Sekretariino : Maria Loibel.
Protokolantoj : Maria Zajicek; Gustav Loibel.
Kasistoj : Leopold Steinbach; Franz Schober.
Reprezentantoj : Raimund Cech (LEA); Ludwig Sager (Laborista 

Frakcio); Walter Mudrak (Katolika Frakcio); Josef Zink (Fervoj
istoj); Hugo Braun (tramistoj); Robert Klausberger (poŝtistoj); 
d-ro Josef Görlich (Amikoj al Esperanto); Max Finkenzeller 
(Esperantistaj „Naturamikoj“).

Instruado: direktoro Franz Menacher;
Hugo Kraus; d-ro Karner (Innsbruck);
(Vi 11 adi).

Propagando: Gabriel Katzianka; Emil
Redakta komitato:

ner (Kufstein); Karl Dürrsdimid (Klagenfurt).
A r a n ĝ - k o m i t a t o : Rudolf Bouche; Lorenz Bartek; Hermine Zöch- 

ling; Oskar Kovacic.
Kontrolantoj: Franz Flaagen; Rupert König; Karl Nigi (Linz); 

Franz Baumgartinger (Salzburg).
Arbitraciantoj : Franz Polzer; Karl Magenbauer; Franz Händ

ler; Norbert ßartosdiek (Graz); d-ro Adolf Halbedl (Knittelfeld).

Karl Robert Frŭhniann, 
direktoro F. Watzingcr

Vokal: Friedrich Ebner.
Alfred Bordan: d-ro E. Görlich; Haus Stei-

A. E. R. provizore aperos nur kvaronjare
Kiam ni aŭstriaj Esperantistoj rekonstruis AEF-on en Julio 1945 

kaj eldonis la unuan modestan informilon, ni ĉiuj deziregis, ke la tiam 
malbonegaj ĝeneralaj cirkonstancoj baldaŭ pliboniĝu, por ke ni povu 
aperigi pli ampleksan kaj indan Esperanto-organon. La organizo ja



kreskis kaj ni tial kuraĝis en Aŭgusto 1946 eldoni la A ostria n 
Esperanto-Revuon, kiu estis aplaŭde salutita ne nur inter la 
aŭstria Esperanto-movado, sed eĉ ĝuas bonan reputacion en ekster
lando.

Sed niaj esperoj pri baldaŭa ŝanĝo en la ekonomia kaj politika 
situacio de nia respubliko per kreado de ŝtatkontrakto inter la ali
ancanoj kaj Aŭstrio bedaŭrinde montriĝis iluzio.

La ekonomia situacio ne mildiĝis, kontraŭe eĉ multrilate akrigis, 
kaj dum la pasinta jaro ni nur pene povis majstri la malfacilojn en la 
eldonado de AER, kvankam ni ĝin povis aperigi anstataŭ monate nur 
dumonate. Ne temis tiam unuavice pri la financaj rimedoj, sed ĉefe 
pri la havigo de la necesa paperkvanto kaj pri la malfaciloj en la 
presado de Ia organo, ĉar ofte la presmaŝinoj estis haltigitaj pro manko 
de elektra fluo. Pro tio la eldonado konstante prokrastigis kaj ĉi tiu 
stato bedaŭrinde ankoraŭ pludaŭradas.

Multaj gemembroj prave plendas pri la malregula apero de AER 
kaj per tio kauzitaj oftaj malfruiĝoj en la publikigo de organizaj kaj 
grupaj raportoj.

Sed nun Ia ekonomiaj cirkonstancoj ree malboniĝis pro denova 
paperkrizo kaj ĝenerala ega prezaltigo depost la 10. 8. 1947. Tio devigas 
ankaŭ nian organizon konforme teni la financan ekvilibron en la 
administrado.

liai ni kontraŭvole estas devigitaj provizore eldoni la AER nur 
kvaronjare ĝis kiam pli bonaj cirkonstancoj ebligos ĝin aperigi 
denove dumonate aŭ eĉ ĉiumonate.

Tio certe signifas ioman malprogreson en nia aŭstria movado, sed 
ĝi tute ne estas signo de malvigleco en la propagando kaj laboro por 
Esperanto, sed kiel jam dirite, ĉi tiu aranĝo estas devigita unuflanke 
pro manko de papero kaj troa paper- kaj preskostoj kaj aliflanke pro 
malfacilo en la presejo pro ŝparado en la uzado de elektra fluo. La 
alproksimiĝinta vintro eĉ pli intensigos tiun malfavoran situacion.

Kontraŭ tiuj fenomenoj ni bedaŭrinde estas senpovaj, tamen ni 
devas serĉi rimedojn, kiuj helpu nin supervenki la nunajn malfacilojn 
ĝis kiam nia turmentita popolo fine ree trovu vojon en veran ekono
mian kaj politikan liberon kaj novan prosperon.

ĉis tiam ni AEE-anoj persiste daŭrigu nian taskon kaj spite al 
ĉiuj malhelpoj fortigu ni nian movadon laŭ Ia Esperantista devizo: 
Obstine antaŭen! La redakcio.

Paroli aŭ labori?
Kara samideano! Vi jam kelkfoje plendis pri tio, ke la sukcesoj 

de nia movado ne kontentigas vin. Eble vi jam faris gravajn proponojn 
kaj esprimis bonajn ideojn. Ĉu vi ankaŭ jam pripensis, ke nia movado 



ne nur bezonas kapojn ideoplenajn, sed ankan manojn laborantajn? 
Ĉiu liomo havas unu kapon por pensi, unu langon por paroli kaj du 
manojn por labori. Sed nia movado havas multajn kapojn kun multaj 
langoj kaj nur malmultajn manojn.

Kara samideano! Via kapo por ni estas tre valora kaj ni volonte 
aŭdas vian voĉon; sed bonvolu ankan dediĉi viajn ambaŭ manojn por 
nia afero! La Centro, la landestraroj, la grupoj bezonas viajn manojn. 
Venu por certaj horoj kaj laboru kun ni!

Nur laboro kondukas al sukceso!
Ni atendas vin.. Jes, vin mem! Nepre vi devas labori kun ni, se vi 

volas prave esperi kontentigajn sukcesojn de Esperanto! F.J.

Komuniko de la redakcio
Ni devas atentigi nian legantaron, ke ia manko de diversaj super

signoj super la literoj s, g, c ktp., precipe grandliteroj, ne estas prese
raroj, sed la presejo provizore ne disponas pri la respektivaj Esperanto- 
literoj. Kvankam laŭ Fundamenta regulo ni devus anstataŭigi ĉi tiujn 
mankantajn literojn kun supersignoj per aldono de la litero h — 
ekzemple anstataŭ ĝ skribi gh — ni tamen pro unueco de Ia presaĵo 
prefere evitas ĉi tiun skribmanieron, ĉar ĝi ne nur nebone impresus, 
sed ankaŭ povus erarigi komencantojn en la lingvo.

Ni estas certaj, ke ĉiuj legantoj kapablas spirite anstataŭigi ĉi 
tiujn mankantajn supersignojn sen miskompreni la respektivan literon, 
vorton aŭ frazon.

LITERATURO
□

Dialekto kaj Esperanto
Tradukante iun ajn verkon en nian karan lingvon la tradukanto 

ofte trovas frazojn, kiuj ne estas skribitaj en la normala skriblingvo, 
sed en iu dialekto. Kaj tio estas por la tradukanto granda problemo, ĉar 
Esperanto kiel artefarita lingvo ja ne bavas dialekton, do oni ne povas 
rimarkigi la legonton, ke la frazo en la originalo estis skribita dialekt
iki g ve. Sed plej ofte tio estus tre grava por la bona karakterizo de la 
parolanta persono. Kaj krome tio ne nur estas grava sed nepre necesa- 
Mi rimarkis tion tradukante la humorplenan francan libron „Tartaria 
de 1 arascon de Alphonse Daudet. La ĉefpersono de tiu romano. Tar
taria, estas sudfranco, kaj en unu ĉapitro li kantas; tiu kantado kon
sistas el dueto kun iu sinjorino de lia hejmurbo Tarascon; kaj li mem 
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„kantas“ nur trifoje la francan vorton „non“ (ne). Sed por precipe ka
rakterizi sian heroon Alphonse Daudet rakontas, ke Tartarin, kiel sud- 
franco, ne prononcis „non“ 6ed „nan“. Estis nun la problemo, kia
maniere esperantigi tion. Kompreneble estus eble, tiun vorton lasi 
originallingve kaj aldoni tiurilatan rimarkon, sed la efiko probable por 
la legonto, kiu ne scipovas la francan lingvon, ne estus la sama. kiun la 
verkisto intencis, ĉar ĉu „non“ ĉu „nan“, la legonto ne sentus la nere
gulan dialektan prononcon. Tial mi tradukis la frazon: „Sed Tartarin 
kiel bona sudfranco ne kantis .ne, ne, ne!‘, li prononcis ,nej. nej, nej!‘ “. 
Do, laŭ mia opinio, ankaŭ la leganto de la esperantigita rakonto sentos 
tuj la nekorektan prononcon, la dialekton.

Kompreneble rai tion povis fari tradukante unu solan vorton, sed 
oni certe ne rajtus uzi tiun rimedon por tutaj, ofte longaj frazoj, aŭ 
por tuta verko, skribita dialektlingve; oni tiamaniere ja devus krei tute 
novan lingvon. Do. kion fari? Ĉu verkojn, kun dialektfrazoj, ne esper
antigi? Tio certe estus granda perdo por la Esperanta literaturo. Ĉu la 
dialekton traduki per la normala Esperanto? Tio certe ofte ŝanĝus la 
ideojn de la verkisto. Tamen mi opinias, ke oni povas helpi sin tiuri
late: Se oni skribus — kompreneble tio devus esti klarigita en antaŭ
parolo de la tradukaĵo — en dialektfrazoj anstataŭ la pronomoj „mi, 
vi. li Rtp. ’ la formojn „muj, vuj, luj“ kaj — eventuale — anstataŭ la 
artikolo ..la’ la formon „Io“. Tio sufiĉus por diri al la leganto: 
„Atentu, tiu homo parolas dialekton!" Ĉar unu el tiuj vortoj certe 
preskaŭ ĉiu frazo enhavas. Komprenu bone: mi ne intencas krei novajn 
vortojn — Esperanto ja havas jam tro multe da neologismoj —, la pro
ponitaj formoj de la kutimaj vortoj ne devas esti troveblaj en iu vor
taro, ĉar — kiel jam dirite — ĉiu verkisto havus la devon ilin klarigi 
en sia verko, samkiel specialajn fakesprimojn. Sed tiuj formoj (mi in
tence ne diras „vortoj“) certe helpus solvi la problemon traduki 
dialekton.

Prof. R. K. Frühmann, Wien

Esperanto kaj la Federacio de unuigita Europo
La 13. 9. 1947 parolis profesoro Bucher el Innsbruck en Landeck en 

la gastejo Straudi pri la organizo de la Eŭropo-Unio. Prof. Bucher 
elokvente priparolis la ĉefajn punktojn el la programo starigita en 
Hertenstein (Svisujo) la 21. 9. 1946. Pere de tiu federacio oni volas 
forigi la konstantajn malfacilaĵojn kaj diferencojn inter la ŝtatoj de 
Eŭropo kaj per tio konduki la naciojn al paco. La parolinto ankaŭ 
pritraktis Ja necesajn laborojn por realigi tiun planon. Li opiniis, ke la 
popoloj de ĉiuj landoj de Eŭropo estas devigataj sufiĉe interesiĝi pri 
tia tutkontinenta federacio. Eminentuloj el ĉiuj politikaj kaj ekonomiaj 

Cl
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rondoj de Ia eŭropaj statoj interkonsentas la necesecon de ŝtata unuigo. 
Nuntempe ni devas zorgi, ke tiu bonega ideo pri la ŝtata kunlaboro 
atingu la plej grandan atenton de la popoloj en la respektivaj landoj. 
Tiu ĉi afero ankaŭ dependas de la praktika kaj spirita kunlaboro de 
ĉiu aktiva membro de la Eŭropo-Unio.

La sekretariino de la landa sekcio de tiu movado, f-ino Sailer, al
donis al la parolado de la prof. Bucher jenon: Estas necese enkonduki 
internacian lingvon kiel ekzemple Basic English aŭ Occidental kaj 
krome ŝi ankaŭ menciis la gravan aferon rilate al gajno de la eŭropa 
junularo por la ideo de la Eŭropo-Federacio.

La debaton por la paroladoj ĉefe partoprenis la s-roj Chuly kaj 
Hilkersberger. Rilate efikplenan kunlaboron en la disvastigo de la ideo 
Eŭropo-Federacio s-ano A. Hilkersberger vortpentris la lastajn okazin
taĵojn en la praktika kunlaboro de la fervojistaj Esperantistoj inter la 
3 danublandaj ŝtatoj: Ĉefioslovakujo. Hungarujo kaj Aŭstrio. Li ak
centis, ke per tiu ĉi kunlaboro la fervojistaj Esperantistoj de Ia nomitaj 
ŝtatoj spirite antaŭpreparas veran interligilon laŭ la senco de la 
Eŭropo-Fedenacia movado. Pro la enkonduko de komuna lingvo Hil
kersberger montris la malfacilecon de aplikado de Basic English aŭ 
Occidental kompare al Esperanto, kiu jam depost 60 jaroj plene pruvi* 
sian taŭgecon kiel lingvo internacia. Kunlaborado de ĉiuj Esperantistoj 
pri la realigo de Eŭropo-Federacio certe estus grava apogo de tiu ĉi 
ideo, ĉar pro la senco ideala enloĝanta en la lingvo Esperanto, la anaro 
de la Esperanto-movado konsistas almenaŭ je 70% cl idealistoj. Kaj en 
ĉiu movado pri granda ideo, kiu certe ankaŭ prezentiĝas en la Eŭropo- 
Federacio, oni bezonas multe da idealistaj kunlaborantoj.

La lernado de la libereco en la „Bastide de Beau 
souci“ Francujo

nomiaj, sociaj kaj politikaj problemoj? Tute ne.
En Francujo la sindikatoj starigis laboristajn administrajn komi

tatojn en la fabrikejoj. Ili povus ĉion kontroli, sed preskaŭ tute fiaskis.

Oni aŭdas kaj aŭdis multon pri la demokrataj landoj, 6ed estas 
nunete ridige. Ĉu vere en iu ajn lando ekzistas vera demokratio? Ĉu 
ĉiuj homoj, kiuj voĉdonas dum baloto estas konsciencaj pri la eko
nomiaj, sociaj kaj politikaj problemoj? Tute ne.

En Francujo la sindikatoj starigis laboristajn administrajn komi- 

Ili nur estis subkomitatoj, ĉar la laboristoj ne sufiĉe estis taŭgaj, ĉar 
_ _ __ _- _ _ __ »

I io ja estas komprenebla, ĉar depost ilia juneco oni instruis al ili
• — Silentu lernanto Kso, vi ja estas stul- 

Kaj poste? — Unu du, unu

ili dum la okupado ne povis lerni kaj uzi la liberecon.
Tio ja estas komprenebla, ĉar depost ilia juneco oni instruis al ili 

silentecon kaj submetecon. — 1 
tulo, tuj sidigu vin en la lastan benkon! — Kaj poste? — Unu du, unu 
du, . . . Soldato Kso vi ne sufiĉe bone marŝas, mi debatos viajn pieda-



157

cojn! — blekas la kaporalo. Ĉu oni post tia edukado povas esti kapabla 
decidi pri io?

Sed tamen ni devas esperi. Depost kelkaj jaroj malmultaj gein
struistoj komencis kompreni, ke la edukado de la homidoj estas tute 
malbona kaj en kelkaj landoj pioniroj fondis lernejojn, en kiuj oni 
instruas laŭ novaj metodoj.

La pedagogiaj direktaj metodoj ne estas tute similaj, sed tamen 
havas samajn bazojn.

Bosusi estas infana domo, en kiu grupo da kamaradoj kaj kamara
dinoj faciligas la liberan kreskon de la homidoj. Geknaboj estantaj en 
la aĝo inter ses kaj dekkvar jaroj, manĝas, dormas kaj lernas en tiu ĉi 
domo. Ili estas partigitaj en samintelektaj grupoj. Ĉiu grupo elektas 
sian delegiton, kiu decidas pri la diversaj problemoj kaj agado en la 
domo.

Vi certe estas scivolema kiel ili estas instruataj? Simpla afero! 
Hodiaŭ estas tre bela la vetero kaj la pli junaj havas kalkullecionon. 
Kun la gvidantino ili kolektas florojn en la parko, ĉirkaŭanta la domon 
kaj poste estas aranĝita granda ludo, la florfoiro. La geknaboj aĉetas 
per diversvaloraj kuponoj la florojn. 1 ri kampanuloj kostas du fran
kojn. kvin lekantoj tri frankojn kaj sepdekkvin centimojn kaj tia
maniere ili aĉetas cejanojn, papavflorojn, ranunkolojn ktp.

En Bosusi oni ankaŭ multe esploras la proksimajn kaj malproksi
majn landojn. Per landkarto la infanoj vojaĝas al iu franca provinco 
kaj ĉiu devas fari propran esploron pri la ĉefaj urboj, pri la diversaj 
produktaĵoj, la riveroj ktp. La koncernajn lernhelpilojn ili trovas en 
granda biblioteko. Post la esplorado ili devas parkere rakonti, kion ili 
notis.

Por la pli abstrakta studado en hela lernĉambro estas kvin tabloj 
kie sidas la geknaboj, po kvar ĉe unu tablo. Ĉiam en la komenco de la 
semajno ili ricevas kelkajn slipojn, agrable verkitajn, pri diversaj 
temoj, kalkuloj, gramatikaĵoj ktp. Dum la laboro ili povas komenci per 
kio ili volas kaj krom la demandaj slipetoj estas ankaŭ respondaj. Sed 
ne valoras friponludi, ĉar la gelernantoj ne ricevas notojn kaj ankaŭ 
ne ekzistas punoj en Bosusi. Dum la laboro ili povas viziti la biblio
tekon, postuli ion de 6iaj najbaroj kaj la veraj malfacilaĵoj estas indi
vidue klarigataj de la instruistino. Tiu ĉi notas ĉion, sed nur por si 
mem.

La geknaboj havas diversajn okupojn. Nature ili kantas kaj gim
nastikas, sed ili ankaŭ verkas kaj eĉ presas sian ĵurnalon. Ili bindas 
librojn, bakas argilaĵojn kaj potojn, kreas belajn keramikaĵojn. Ankaŭ 
kuirejo kaj kudrejo, same diversaj metilaborejoj estas en la domo. La 
infanoj ne lernas Ia metion, sed ili povas evoluigi libere ßian perso
necon.
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La vizitantoj ĉiam faras grandajn okulojn, vidante kion kapablas 
fari junaj geknaboj, kiam ili vere libere povas labori.

Eĉ se vi, vizitante tiun domon, mem ne scipovas la francan lingvon, 
vi ne estus fremda en tiu ĉi lernejo, ĉar en Bosusi oni ankaŭ lernas kaj 
parolas Esperanton.

Raymondo Petit, Parizo

Pozitiva Paclaboro
..Ne per vortoj, sed per agoj vera paco venos inter la homoj kaj 

inter la nacioj“ estis la konvinko, firme esprimita de la kongreso de 
„International Fellowship of Reconciliation“ (lnternacia Asocio por 
interpopola repaciĝo) en Bilthoven (Nederlando) dum somero 1920. - 
Germana kongresano proponis, ke oni kreu internacian grupon de 
volontuloj, kiuj laboru senpage por la rekonstruado de la ruinigitaj 
regionoj de Norda Francujo. La propono estis subtenata: Svisa inĝe
niero, Pierre Ceresole, organizis tiam „Internacian Civilan Help- 
Servon“ kia ĝi poste nomiĝis kaj ĝi fariĝis internacia institucio. 
Aliĝis volontuloj el diversaj landoj, inter ili rifuzinto de militservo el 
Anglujo: Kunagi ĉe servo de rekonstruado kaj rebonigo li volis, kiu 
estis rifuzinta kunagon ĉe servo armila. Jen vera esenca celo de tiu 
realista-idealista kolegaro: Rekonstrui, rebonigi en amo per paca 
laboro, kiun malamo, milito detruis. "“$8

Kaj ĉie. kie estiĝas eksterordinara mizero aŭ katastrofo ĝi laŭ siaj 
fortoj kaj donitaj ebloj ekagas. — „Fosilon anstataŭ pafilo!“ estas ĝia 
devizo kaj sur ĝia insigno, montranta fosilon kun la surskribo „Pax , 
oni legas: „Ne nur vortoj, sed agoj!“ — Kiam 1938 la Rejno sekvede 
vetera katastrofo transbordiĝis kaj inundis la belan terenon de princ
lando Liechtenstein, venis tiam pli ol 700 „pacaj batalantoj“, inter ili 
70 „fratinoj“, servantaj en mastrumado, el 22 landoj kaj de plej di
versaj profesioj kaj penplene frate kunlaboris, rekulturigante dezer- 
tiĝintan teron. — Kaj diverslande okazis ĉiujare tia servo, kiun parto
prenis tute libervole homoj de diversaj popoloj kaj de malsamaj sociaj 
medioj. H

Nun post la dua plej terura mondmilito ankaŭ ni Vienanoj speciale 
spertis la bonfaran kaj alte socian, vere pacemigan agadon de ĝi. Pierre 
Ceresole. bedaŭrinde jam elmondigis, sed spirito lia efikas plue bonon.

Ĝuste la Viena distrikto kun sia ĉefe laborista loĝantaro suferis 
vere gravajn domaĝojn kaj detruojn. Tie troviĝas ankaŭ la Infan- 
Malsanulejo de Preyer („Preyersches Kinderspital“). De la antaŭe bel ’ 
impona moderna konstruaĵo restis nur du pavilonoj iom konservi ĝi utaj

%
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enmeze de ruinaro. Kaj ŝajnis maleble, trovi helpantojn, forigantaj la 
rubamasojn ĉirkaŭe, ĝis fine oferema ĉefkuracisto kaj helpopreta 
distriktestro en sia klopodado venis al komunuma sociprizorga insti- 

* tucio kun la modesta nomo „Jugend am Werk“ (Junularo ĉe agado).
Dek ĝis dekkvin gejunuloj estis la unuaj, kiuj ideal is mo plene ekagis 
kontraŭ la rubaro. — Iom poste la „Internacia Civila Help-Servo“ resp. 
ties centro en Svislando, proponis helpon de sia grupanaro ĉe la rekon
struado de Vieno. Post interkonsento pri la laborplano venis dum 
Julio 27 anoj de la Internacia Civila Help-Servo, ĉefe svisoj, danoj kaj 
angloj. Aliĝis ankoraŭ du aliaj grupoj el Anglujo („Youth Service 

i Volunteers" kaj „Friends Ambulance Unit“) kaj amikoj el Nederlando, 
s Kun ili laboris kelkaj aŭstrianoj. Ĝis meze de Aŭgusto 1946 ili en 560 

laborhoroj entute forigis 600 kubikmetrojn da rubaĵo, kolektis rusti- 
ĝintajn feraĵojn el la rubaro kaj ordigis kolonojn de brikoj. Kaj kiel 

l interkompreniĝis la diversgentaj volontuloj? Sendube, la sarna idealo 
■ kaj komuna sentado kreis de si mem atmosferon de interkompreno; 
i pli malpli ankaŭ servis angla kaj germana lingvoj kiel interkomprenilo, 

tamen ne tiel efike, kiel la apliko de Esperanto estus helpinta. La centro 
i de la Internacia Civila servo tion ankaŭ jam delonge ekkonis kaj tial 

tre favoras kaj laŭokaze oficiale uzas Esperanton. Aperis i. a. inda 
l broŝuro pri Ia Civila Servo, verkita de nia fervora svisa s-ano kaj kun

laboranto de la C. S. Jule Gilliard (Neuveille, J. B. Svisi ando). Kaj 
vidu: Okaze de vizito ĉe kelkaj el la volontuloj en Vieno amiko el 
Hanujo konfesis, ke li scias iomete Esperanton. Kaj eĉ tiu nur ioma 
scio estis al li tre utila dum la vojaĝo Vienon. Li ne havis aŭstrian 
monon por aĉeto de la bileto en Feldkirch. Hazarde Ii ekvidis kontraŭ 
si sidantan viron kun la verda stelo. Li tuj alparolis lin kaj malgraŭ 
la tre malperfekta lingva scio de la dana amiko li sukcesis kaj trovis 
bonegan helpon de la aŭstria samideano, kiu al li pruntedonis la 
aŭstrian monon, ĝis nia amiko povis ŝanĝi sian fremdan valuton. — 
Tute entuziasme rakontis la dana s-ano tion kaj ankaŭ aliaj nun inte
resiĝis pri Esperanto, la Vienaj kunuloj tuj demandis pri eventuala 
kurso resp. lernebleco. Ĉiuokaze montriĝis ree la graveco de reciproka 
interrilato sur tiu kampo de vere pozitiva paclaboro, aktiva, reala, kia 
la „Civila Servo“ estas.

Kiu scias la restad reson de la germana raketesploristo d-ro Eugen 
Sänger, bonvole skribu al s-ano Walter Kermann, inĝeniero, 

(13 a) SELB, Baye rn. Reuthestr. 9, Germanujo.
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LA ESPERANTO-MOVADO EN AUSTRIO

Viena Delegitaro
Kunsido la 3. 9. 1947. Afergvidanto 

s-ano R. Cech en sia raporto esprimis 
la bedaŭron, ke pro la epidemia mal
sano de poliomielito en Tirol la Aŭstria 
E-Kongreso devis esti prokrastita. — 
S-ano Paul Glüxmann raportis pri la 
U. K. en Bern; Ludwig Sager pri la 
SAT-kongreso en Aarhus; Josef Zink 
pri la renkontiĝo de la aŭstriaj fer
vojaj Esperantistoj en Landeck, Tirol, 
kaj Emil Vokal pri sia entreprenota 
vojaĝo al Zaandam, Nederlando.

Kiel gasto parolis s-anino Lippert, 
kiu antaŭ 10 jaroj forvojaĝis Anglujon. 
Si transdonis al la delegitoj kaj aŭstria 
Esperantistaro la salutojn de la fi- 
klubo en Londono kaj laŭtlegis leteran 
raporton pri la E-movado en Germa
nujo, direktitan al AEF kaj subskribi
tan de la prezidanto d-ro Ziegler en 
München, kion la delegitoj aplaŭde ak
ceptis.

S-ano Werner raportis pri la enkon
duko de libroŝparado. Per semajna aŭ 
monata aĉeto de glumarkoj je certa 
prezo la AEF-anoj povas ŝpari definiti
van monsumon, por kiu la eldonejo 
„Pramondo“ laŭdezirei liveros Esper
antajn aŭ aliajn librojn. En ĉiuj grupoj 
estu elektota speciala funkciulo, kiu 
prizorgu la libroŝparadon.

S-ano Cech parolis pri la aŭtuna 
varblaboro kaj skizis programon.

Kunsido la 1. IO. 1947.
S-ano Cech raportis, ke la Esper- 

anto-Kongreso nun definitive okazos 
en Kufstein inter la 17.—19.10. 1947. — 
Prezidanto Glüxmann sciigis, ke oni 
klopodas fondi instruistan E-grupon, 
kiun povus gvidi d-ro Diwisch kaj 
s-ano R. K. Frühmann. — Raportis la 
diversaj grupdelegitoj pri la laboroj 
kaj aranĝitaj E-kursoj en la distriktoj. 
— Ankaŭ inter la katolikaj skoltoj E- 
kurso estas en preparo. — Estas pro
vate refondi la iaman E-grupon de la 
tramistoj. — Prezid. Glüxmann pro
ponis enkonduki sistemon de grup- 

konfiduloj, kiuj vizitu izolajn Esperan
tistojn kaj invitu ilin aliĝi al AEF kaj 
la grupoj. — S-ano Bouche komunikis, 
ke li sukcesis fondi mandolin-orkestre- 
ton. — S-ano Cech proponis la okazi
gon de Viena Esperanto-Konferenco, 
al kiu partoprenu la tuta Viena Esper
antistaro. — S-ano Glüxmann propo
nis,‘ke tiu konferenco estu ligita kun 
Zamenhofa memorfesto.

Poste parolis s-ano Kühnel, parto
prenanta kiel gasto el Hamburgo. Li 
estas Vienano, sed loĝas depost 9 jaroj 
en Germanujo. Li transdonis la salu
tojn de la Hamburgaj Esperantistoj al 
la Vienaj. Li komunikis, ke en Ham
burgo ekzistas la samaj malfacilaĵoj 
kiel en Aŭstrio kaj pro manko de pa
pero ne povas aperi E-gazeto kaj 
-legaĵoj. H

S-ano Cech petis s-anon Kühnel kun
preni la salutojn de la aŭstriaj Esper
antistoj al la samcelanoj en Hamburgo 
kaj dankis lin pro lia vizito.

La Esperanto-grupo „Centro“ ĉe la 
Viena Esperanto-Centro, Vieno 1, Neu
torgasse 9, reaktivigis sub la prezidan
teco de s-ano Gabriel Katzianka, la el
donanto de „Weltsprache“. Gi kun
venas nun regule ĉiun ĵaŭdon de la 
18a ĝis la 19a. En la programo estas 
diskutoj pri proponitaj temoj (ĝis tiun 
ekzemple: „La valoro de la lernejaj 
fakoj por la vivo“ aŭ „Cu la tekniko 
feliĉigas la homojn“), paroladoj aŭ pre
legoj de konataj samideanoj (d-ro 
Grimme, Zodel, Vokal kaj aliaj), tra
dukado de literaturajoj el la germana 
lingvo kaj aliaj ekzercoj.

Antaŭ ĉiu grupkunveno okazas duon
hora ekzercado gramatika, gvidata de 
s-ano Werner.

Anoj de aliaj grupoj estas kore in
vititaj, aliĝi kiel „gastmembroi“ je 
kotizo de 50 g por la monato.

E-grupo „Verda Stelo“ Wien V. — 
Ekde Sept. 1947 la grupo fariĝis fak
grupo de la Popolkleriga lnstituto Mar- 
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gareten, V., Stöberg. 11—15. Kunvenoj 
ĉiulunde de la 20—21.30a h. Samtempe 
tie estis aranĝata porkomencanta E- 
kurso. La nomita instituto regule ape
rigas en siaj komunikiloj la grupscii- 
gojn. Kiel honora membro aliĝis al la 
grupo la irlanda s-ano James Hutchin
son el Belfast, kiu dum kai post la 
milito travojaĝis 16 landojn, kie li ĉie 
povis praktiki Esperanton. S-ano Hut
chinson ĝoje esprimis, ke li sentas sin 
hejme en Austrio kaj precipe en Wien. 
Cie li trovis multajn amikojn pere 
de Esperanto. En nia kaj ankaŭ en aliaj 
E-grupoj li kelkfoje parolis pri siaj tre 
interesaj vojaĝspertoj koncerne Esper
anton.

Grupvesperŝanĝo! La Viena E-grupo 
„Libereco“ komunikas, ke la grupves
pero! ekde Oktobro okazas ĉiam ĵaŭde 
en la grupejo: XIL, Gaudensdorfergŭr- 
tel 11, ŝtuparo 2, je la 18—20a.

La skriba adreso por la grupo restas: 
E-grupo „Libereco“ XIL, Am Fuchsen- 
feld 10—15.

La kurso por komencantoj okazas 
marde en la lernejo: XIL, Fockygas- 
se 20, der 18.30—20.30a.

Tramista fakgrupo Esperantista. — 
La iama Tramista fakgrupo Esperan
tista de Wien reviviĝis kaj ĉiuj kolegoi 
Esperantistaj estas petataj sin anonci 
kaj kunhelpi, ke la grupo denove ek
floru kiel antaŭ 1938. En preskaŭ ĉiuj 
dejorejoj jam estas starigitaj perantoj, 
kiuj transprenis la taskon propagandi 
por la E-movado kaj donas informojn 
al la kolegoj pri kursoj ktp. Provizora 
afergvidanto estas s-ano H. Braun: la 
sidejo de la fakgrupo kaj adreso estas: 
Wien I., Neutorgasse 9, Aŭstrio.

E-klubo Kufstein, Tirol. La 13. 9. 
1947 okazis la 1a ĉefkunveno de la 
klubo. Estro d-ro A. Huber salutis la 
ĉeestantojn kaj raportis pri la grup- 
agado. La klubo nun nombras 23 anojn, 
sed ĝi devas plukreski. La klubo plene 
subtenis kaj subtenos la penadojn de 
la landestro de AEF en Tirol, s-ano 
Hans Steiner, kaj multe laboradis pro 
la okazigo de la Aŭstria Esperanto- 

Kongreso en Kufstein, kiu bedaŭrinde 
devis esti prokrastita ĝis Oktobro.

Pro la kongresaj preparlaboroj me
ritas plenan dankon la s-anoj Steiner, 
Kaufmann, Schwaighofer, Zech kaj la 
kancelaria personanaro de d-ro Huber. 
Kasisto s-ano Zech raportis pri la 
kasostato, kiu montras kontentigan re
zultaton kaj krome donas bildon pri Ia 
aktiva agado de la klubo.

Parolis landestro Hans Steiner, ski
zante la celojn de la E-grupoj kaj ad
monis ia klubanojn diligente studadi 
la lingvon, por ke ili fariĝu veraj 
Esperantistoj. Krome li petis ilin ĉiu- 
forte apogi ankaŭ la novelektotan 
klubestraron.

La novelektoj rezultigis jenan estra
ron: d-ro Huber, inspektoro Kaufmann, 
f-ino Winkler, inĝeniero Zech. f-ino 
Schweiger kaj Scheiflinger.

La reelektita klubestro d-ro Huber 
dankis nome de la nova estraro pro la 
al ĝi donita konfido kaj promesis laŭ- 
pove labori por la disvastigo de Esper
anto kaj la bono de la klubo. Li anon
cis la okazigon de kristnaska klub- 
festo, al kiu programo multon kontri
buos s-ro Visneider. Poste okazis 
amuza vespero daŭranta ĝis noktmezo.
Esperantista Rondo Ebensee, O. Ö.

Nova kurso por progresintoj komen
ciĝis la 3an de novembro en la hotelo 
„Suno.“ Partoprenas ĝin dudek gekur
sanoj. La kurso estas gvidata de la 
ŝtate ekzamenita E. instruisto profe
soro samideano Lezak.

Multaj, efikaj afiŝoj kun klariga tek
sto pri Esperanto estas afiŝitaj kaj in
vitas lerni Esperanton.
E-societo „Verda stelo“, Salzburg

En la Aŭgusta monata societkunveno 
la estro direktoro H. Sappl povis saluti 
kiel gastojn inter alie la konatan uni- 
versitat-profesoron d-ro Hugo Sirk el 
Wien kaj la anglajn geesperantistojn 
gesinjoroj Collman. Advokato Collman 
interese parolis pri la rilato de Aŭstrio 
al Anglujo. Emfaze li konstatis, ke in
ter Anglujo kaj Aŭstrio ne plu ekzistas 
malamikeco. La Esperantomovado en 



Anglujo nuntempe bone prosperas, kio 
evidentas el tio, ke granda parto de 
la kongresantoj ĉe la Universala Kon
greso en Bern konsistis el angloj.

La kunveno finiĝis per majstre paro
lataj recitaloj de s-ano prof. Sirk. 
Ciuj parolintoj rikoltis multan aplaŭ
don. Pri la kunveno raportis la „Salz
burger Volkszeitung“ de 11. 8. 1947.

E-societo „Unueco“, Graz
La 1. 10. 1947 okazis kunveno en la 

salonego de la elektra uzino de Graz. 
en kiu parolis kalkulkonsilisto R. M. 
Frey el Wien pri la Universala Kon
greso en Bern, kiun li partoprenis kiel 
delegito de AEF. La parolanto elok
vente priskribis la trapason de la kon
greso kaj la fakton, ke ĉiuj delegitoj 
kaj kongresantoj el 35 nacioj senpene 
povis sekvi Ia traktadojn kaj parola
dojn nur en Esperanto. S-ano Frey 
dum la parolado inter alie esprimis 
ankaŭ varman dankon al Svisujo, kiu 
bone gastigis la 1350 kongresantoj!! en 
Bern kaj montras tiom da simpatio por 
nia suferanta Aŭstrio per multe da 
praktika helpo. Ci tiu danko ankaŭ 
estis dissendata per la radio Graz.

La societkunvenoj okazas regule 
ĉiuvendrede je la 19-a h. en la gastejo 
„Schwechater Bierhalle“, Herrengasse 
13. La grupo nun nombras preskaŭ 70 
membrojn. Estro Bartoschek parto
prenis la Universalan Kongreson en 
Bern. Nia ĉiam agema s-ano Sepp Zeil- 
hofer transloĝiĝis al München, kie li 
loĝis antaŭmilite. Ni tre bedaŭras lian 
foriron kaj deziras al li ĉion bonan 
por la estonto. S-ano Z. estante lerta 
filmaktoro kaj reĝisoro nun eble povas 
labori por Esperanto ankaŭ en tiu 
metio.
Esperanto en la Popola altlernejo de 
Linz, O.-Ö.

La 1. 10. 1947 malfermiĝis la unua 
Popola altlernejo en Linz sub la aŭspi
cio de eminentaj personoj el la kul
tura kaj socia vivo de la urbo. El
staras la nomo de la urbestro de Linz 
kaj parlamenta deputito d-ro Ernst 
Koref. Pro kunlaborado kultura kuniĝis 

gravaj institucioj kaj unuiĝoj, el kiuj 
estu cititaj nur kelkaj: Altlernejo de 
Linz, Publika kolegio, Landa muzeo, 
Landa teatro, Brita konsilantaro, Kura
cista Cambro, Katolika kaj evangelia 
kleriginstitutoj^ Mezlernejo por labo
ristoj, Stata metilernejo. Socialista 
kleriga centro Esperanto-societo „Unu
eco“ k. a.

En la fremdlingvan fakon de la Po
pola altlernejo, kiun estras la eminenta 
filologo profesoro d-ro Herbert Grau, 
estis akceptata ankaŭ Esperanto. Ĝin 
instruas komunuma konsilanto s-ano 
Wilhelm Namors, malnova, ŝtate ekza
menita Esperantisto kaj lerta kursgvi
danto, kiu kapablas spici la leciojn 
ankaŭ per humoro.

Sed por enkonduki Esperanton en la 
programon de la Popola altlernejo, nia 
kara grupestro Karl Nigi devis fari 
multajn paŝojn. Pro tio li meritas la 
plenan dankon de la tuta grupo „Unu
eco“. Same la Esperantistaro ŝuldas 
dankon al la urbestro d-ro E. Kore! 
kaj prof. d-ro H. Grau, kiuj favoris la 
akcepton de Esperanto en la instru
planon kaj ĝi sincere ĝojas pri ĉi tiu 
grava sukceso.

Gottfried Heidi.

Nekrologo
La Esperantista fakgrupo fervojista 

de Linz sciigas pri la morto de nia 
entuziasma kamarado Hans Hone- 
d e r. kiu survoje al sia oficejo su
bite mortis pro apopleksio la 10. 6. 
1947. La fakgrupo fervojista perdis va
loran kamaradon kaj malnovan Esper
antiston. Fervojistaj Esperantistoj ĉe
estis la. adiaŭan ceremonion en la tom
bejo; la samideanoj de Linz ĉiam me
moros la mortinton. ,

La nova adresaro 1947
La tutmonda adresaro por la Esper

antistaro estas bonega afero. Ni salu
tas la libreton kaj gratulas al la eldo
nisto s-ro kortega konsilisto Hugo 
Steiner pro lia penplena laboro. Oni 
rigardas en ĉi tiun libreton kaj sam
tempe oni sentas sin kunigata kun la 
tuta mondo, ĉar oni scias, ke ĉiu nomo 



estas la nomo de iu samideano, de iu 
amiko. Ciu el tiuj idealistoj atendas 
ricevi skribaĵojn de iliaj distancaj sa
mideanoj en la mondo kaj ĝojas trovi 
kontakton kun ili. Tio ne ekzistas en 
iu alia lingvo, sed nin Esperantistojn 
kunigas granda ideo kaj donas al ni 
la eblecon trovi unu la alian per nia 
komuna lingvo.

F. Ferschner, Linz.

„Internacia Esperanto-Servo de Au
strio“ nomiĝas multobligita informilo, 
eldonata de la Aŭstria Laborista Esper
antistaro (Wien I., Neutorgasse 9), 
prezo ponumere 50 groŝoj.

La enhavo estas pleje laborist-ten- 
denca kaj IES entreprenas la provon 
internaciskale kontaktigi laboristajn 
korespondantojn cele de reciprokaj in
formoj pere de IES. Gi estas lerte re
daktata de Franz Haiderer kaj oni po
vas esperi, ke la nova informilo tro
vas grandan disvastiĝon precipe inter 
la laborista Esperantistaro en ekster
lando. Kunlaboremuloj el tutmondo 
sendu raportojn kaj informojn ekono
miajn, socialajn, politikajn k. c. al la 
supre citita adreso.

Grava mondonaco a! AEF.
S-q^ino, kiu ne volas esti nomita, 

sendis al la centro de AEF la sumon 
de ŝil. 300.— per jenaj modestaj vortoj: 
„Uzu la de mi senditan monon por la 
E-movado! Sed nenie nomu mian no
mon pro tio! Mi volas helpi laŭ mia 
kapableco, sed mi ne ŝatas esti nomita 
en gazetoj ktp.“

Rimarkigo: Kvankam ni ne rajtas 
nomi la malavaran s-aninon laŭ ŝia 
deziro, ni tamen publike esprimas al ŝi 
nian koregan dankon nome de AEF. — 
La centra estraro.

IFETT — sekcio aŭstria fondita
Okaze de la renkontiĝo de la aŭstria 

Fervojista fakgrupo Esperantista en 
Landeck, Tirol, inter la 9.—10. 8. 1947, 
la kunveno laŭ raporto de la sekretario 
s-ano J. Zink decidis, ke la restarigo 
de la iama lnternacia Federacio de 

Esperantistaj Trafik- kaj Transport
laboristoj (IFETT) kiel sindikata Esper
anto-movado de Internacia Transport- 
laborista Federacio (ITF) estas necesa 
kaj la aŭstria Fervojista fakgrupo 
Esperantista estu ĝia provizora landa 
sekcio en Aŭstrio. La grupestraro estis 
komisiata intertrakti pri tio kun IU 
aŭstria fervojista sindikato kaj kun la 
ĝenerala sekretariejo de ITF en Lon
dono. La ĝenerala sekretario de ITF 
letere promesis, ke ĝi denove apogos 
kaj oficialigos la IFETT-movadon, kiam 
inter la Esperantistoj sindikate aliĝin
taj al ITF montriĝas sufiĉa aktiveco 
por sindikata E-movado.

La aŭstria IFETT-sekcio do direktas 
al ĉiuj iamaj IFETT-funkciuloj kaj anoj 
ĉiulande la alvokon, ke ili denove ek- 
laboru pri la restarigo de IFETT kaj 
interrilatu pri tio kun la sekretario 
Josef Zink, Endlichergasse 2—4, 1V/17, 
Wien, Aŭstrio.

(E-gazetoj estas petataj represi la 
noton. La redakcio).

Radio Wien disaŭdigas Esperanto- 
raportojn

La radioelsendoj pri kaj en Esper
anto okazas nuntempe jene:

Sendilo Wien I ĉiumerkrede de 6.35 
ĝis 6.45 h. matene per la ondolongoj 
506.8, 25, 31 kaj 48 m MET.

Sendilo Wien II ĉiumarde de 18.20 
ĝis 18.30 h. per la ondolongoj 228.6 kaj 
mallongondoj 31 m kaj 41 m.

Aŭskultu la raportojn kaj komuniku 
viajn impreson, sugestojn kaj kritikon 
al: AEF, Wien I., Neutorgasse 9, radio
fako.

Skribu vian kontenton kaj dankon 
pro la akcepto de Esperanto en Ia 
radioprogramon al: RAVAG, Wien IV., 
Argentinierstraße 30a.

Radiostacio Ostrava, CSR.
elsendas Esperantoprogramon dufoje 
semajne, marde kaj ĵaŭde, per nova 
ondo 259 m. mez. eŭr. t., je la 21.50a h. 
Skribu viajn impresojn kaj dezirojn 
al nomita radiostacio.



Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno 
malfermita

La IEMW post venko de multaj mal
facilaĵoj estas ree malfermita kaj in
vitas ĉiujn Esperantistojn ĝin viziti kaj 
uzi la bibliotekon. Eblecoj por legado 
estas ĉiulunde kaj ĉiuĵaŭde de la 9a 
ĝis 12a kaj 14a—16a horo. Pruntoj de 
libroj povas okazi dum la samaj horoj 
kaj tagoj. Direktoro de la IEMW estas 
kiel antaŭe kortega konsilanto Hugo 
Steiner. Adreso: IEMW. Wien I.» Hof
burg, Reichskanzleitrakt, Bathyany- 
stiege, 3. Stock.

Aŭstrio helpis al Egiptujo en la hofera 
epidemio

Laŭ urĝa radiotelegrafa mendo de 
Egiptujo fine de Oktobro ĉj. la sero- 
terapia instituto de Vieno 500 litroj da 

vakcina sero kontraŭ la egipta holera 
epidemio. Stabo da institutaj asistant
aroj streĉe laboradis super la nor
mala labortempo por plej rapide ek
strakti la holerajn vakcinojn. La trans
porto de Vieno — Ĝenevo — Kairo 
daŭris 4 tagojn.

Krome estis instigata de la ĉefo en 
la popolsaneca oficejo, prof. d-ro Reu
ter, kaj de la ĉefkuracisto en la infekta 
hospitalo de la urbo Vieno, d-ro Zi- 
kovsky, helpagado por povi sendi 10 
aŭstriajn kuracistajn specialistojn al 
Egiptujo por kunbataladi kontraŭ la 
mortiga epidemio.

La aŭstria seroterapia instituto en 
Vieno ĝuas bonan famon trans la ŝta
taj limoj kaj la eksterlando ree mendas 
pleje telegrafe vakcinajn serojn kontra« 
tifo, paratifo kaj ĥolero.

INFORMOJ DE LABORISTA ESPERANTISTARO
Adreso: Aŭstria Laborista Esperantistaro, Wien I., Neutorgasse 9

Aŭstria Laborista Esperantistaro oficiale fondita 
Laborkunsido de ALE en Kufstein

Dum la Aŭstria Esperanto-Kongreso okazis la 17. 10. 1947 en Kufstein 
laborkunsido de Aŭstria Laborista Esperantistaro ligita kun E-ekspozicieto. Par
toprenis 98 gekamaradoj. 5

Je la 14.15a h. k-do E. Vokal malfermis la kunvenon, konatigis la salutojn 
de FET (Paris), FET (Bruselo), k-do Dejardin (Parizo), de la hungaraj Esper
antistoj okaze de la hungara E-kongreso en Pecz kaj de nederlandaj Esperantistoj 
(pere de k-do Vokal), la salutojn de la SAT-Kongreso en Aarhus (pere de k-do 
L. Sager) kaj salutleteron de la E-grupo „Kuraĝo“ en Leoben. Li sciigis, ke la 
3 proponoj de la nomita E-grupo estos voĉdonataj dum la respektiva tagorda 
punkto kaj transdonis la parolon al k-do Sager.

K-do Sager kiel provizora estro de ALE salutis la kunvenon kaj parolis 
pri la celo kaj tasko de la oficiale fondota ALE. Gi estu en la kadro de AEF 
memstara laborista frakcio. „Ni tute ne volas krei intermiksitan ĥaoson da 
Esperantistoj de la du laboristaj partioj. Kontraŭe! La frakcio dividiĝu en du 
sekciojn, t. e. en socialista kaj komunista sekcio kies celo estu: 1) favorigi al 
akcepto kaj akcelado de Esperanto per la respektiva politika partio; 2) doni 
al la frakcio la tipajn signojn de laboristtendenca, antifaŝista laborado sen 
demagogiaj agadoj kaj 3) sincere agadi kaj aktive kunelabori sub la moto: Per 
Esperanto por Socialismo!“

Dum la parolado alvenis la eksministro k-do d-ro H. Frenzel, kore salutata 
de la kunvenprezidanto k-do Vokal, kiu petis d-ron Frenzel paroli kelkajn 
vortojn. D-ro Frenzel salutis la ĉeestantojn Esperante kaj diris inter alie: 
„Aŭdinte, ke la laboristaj Esperantistoj havas laborkunsidon kaj estinte hazarde



en la proksimo, mi tuj alvenis ĉi tien por montri al la gek-doj mian simpation 
kaj certigi al ili, ke mi estas kaj restas konvinkita Esperantisto!“ La kunveno 
aplaŭde akceptis la vortojn de k-do d-ro Frenzel.

Poste sekvis mallonga diskuto pri la organo de ALE „Internacia Esperanto
scio“. K-do Loibel, Wien, opiniis, ke la enhavo de IES estas tro „maldekstra“ 
kaj avertis pri tio. K-do Nigi, Linz, parolis samsence kaj konsilis gaini la 
junularon por atingi certan sukceson. K-do Sager respondis, ke ambaŭ pravas. 
La dua numero jam estis pli bona kaj la sekvontaj pliboniĝos laŭ la instigoj. La 
redakcia komitato klopodos levi la spiritan nivelon de IES.

K-do Sager parolis pri la oficiala fondo de ALE en la kadro de AEF, ĉar 
la ĝisnuna funkciado de ALE havis nur provizoran karakteron kaj substrekis la 
neceson de la ekzistado de sendependa frakcio de laborista Esperantistaro. Post 
tre longa kaj vigla debato la deklaracio pri starigo de ALE unuanime estis 
akceptita: '

Deklaracio de Aŭstria Laborista Esperantistaro
Konforme al la iniciataj preparoj de laborista esperantista kooperativo en 

Vieno kaj konforme al la publikigo en la respektivaj numeroj de Aŭstria Esper
anto-Revuo, la laboristaj Esperantistoj, kunvenintaj dum la Aŭstria Esperanto- 
Kongreso 1947 en Kufstein, Tirol, decidis en la fakkunsido de la laboristaj 
Esperantistoj la 17. 10. 1947 fondi oficiale la Aŭstrian Laboristan Esper
antistaron (ALE) kiel frakcion de la Aŭstria Esperantista Federacio (AEF).

La elektita komitato de ALE estas komisiita ellabori kaj plenumi la organi
zajn, administrajn ka: redakciajn aferojn kaj raporti pri la laborprogramo 
kaj ceteraj aferoj regule en la speciala rubriko de ALE en la Aŭstria Esperanto- 
Revuo.

Por reprezenti ALE en la Esperantistaj rondoj, por propagandi niajn taskojn 
kaj varbi por nia frakcio, kolportadi niajn eldonaĵojn kaj por konstantigi la 
kontakton kun la lokaj laboristaj organizoj, ALE elektas en tuta Aŭstrio repre
zentantojn en ĉiuj kluboj Esperantistaj, kiuj estas respondaj pri la antaŭenpuŝado 
de nia movado. <

ALE deklaras sin kiel apartenaĵo de AEF por kiu validas ties statutoj kaj 
ĝi apogas la ĝisnunan pozitivan, superpartian agadmanieron de la Federacio.

Per la fondo de ALE ni enkondukas novan etapon de la laborista Esper
antismo en Aŭstrio kaj manifestas nian pretecon agadi kiel sindonemaj pioniroj 
kaj kiel konsciaj antifaŝistoj por nia plej alta ideo: Per Esperanto — por 
Socialismo!

La agadkomitato de ALE
Estro: Ludwig Sager; kasisto: H. 

Wallner; sekretariino: Zöchling; re
dakta komitato de IES: F. Haiderer, 
St. Dalamasl, H. Kraus, J. Hajny, E. 
Vokal, A. Melker; bibliotekistoj: Anna 
Zottl, Steffi Krautschneider.

La listo estos kompletigata per 
komitatanoj el la liglandoj.

Centra Komitato de Komunista Partio 
donacis por ALE 500.— ŝil.

La Centra Komitato de aŭstria Ko
munista Partio transdonis al la estraro 

de la Aŭstria Laborista Esperantistaro 
la sumon de 500.— ŝilingoj, kiuj estu 
uzataj por organizaj aferoj de ALE. 
La estraro de ALE sincere dankas al 
la CK de la KP pro tiu grava donaco.

l-a  donaclisto de la Aŭstria Laborista 
Esperantistaro

Eventuale mankantaj nomoj aperos 
en la sekvonta listo. ALE danke kvitan
cas jenajn donacojn: ŝ. 50.— de In
grupo „Nia Vojo“; po ŝ. 15.— de Hai
derer, Winkler; po ŝ. 10.— de Zöch
ling, Kral; po ŝ. 5.— de Vokal, Kraus, 



Hütter, Zottl, Schneider, Wallner. Hir
nich, Krautschneider, Schertler, Loi
bel; ŝ. 3.— de Schmicke; po ŝ. 2.— de 
Neubauer, Dalamasl, Heyny, Peschl; 
ŝ. 1.— de Pistorius; tutsumo Ŝ. 162.—.

La Socialdemokrata Partio de Germa
nujo favoras Esperanton

La kongreso de la Socialdemokrata 
Partio de Germanujo (SPD.) de la 
29. 6.—2. 7. 1947, akceptis rezolucion 
favoran al Esperanto. La partio akce
los la enkondukon de Esperanto inter 
la laboristaro kaj ĝian uzadon en la 
internacia korespondado kun alilandaj 
laboristorganizoj. La partio rekomen
das plivastigi la uzadon de Esperanto 
ĉe internaciaj laboristaj kaj sindikataj 
kongresoj.

Manifesto de internacia socialista 
interligiteco

Okaze de la Kongreso de Aŭstria 
Socialista Partio de 23.—26. 10. 1947 
en Wien, al kiu partoprenis ankaŭ gast- 
delegitoj el 12 landoj, salutis la kon
greson inter aliaj ankaŭ la ĉefdelegi- 
tino de la germana delegacio, ĉefurbe- 
strino de Berlino, Luise Schröder. El 
ŝia parolado ni ekstraktas jenajn kor
tuŝajn vortojn:

„Ni amas nian hejmlandon kaj tio 
ankaŭ montriĝas en la arda sopiro de 
multaj elmigruloj ree povi hejmeniri en 
sian mizeron kaj malfeliĉon suferantan 
hejmlandon Germanujo el la relativa 
agrableco de Ia eksterlando. Sed krom 
tio nin ĉirkaŭas internacia socialista 
ligilo de la parenceco, la ligilo de la 
ideo kreadi novan mondon, la mondon 
de la libereco kaj homareco.

Pro la kulpo de Germanujo dufoje 
eksplodis mondmilitoj kaj dufoje estas 
puŝata la mondo en sennoman malfeli
ĉon. Hodiaŭ Germanujo estas izolita en 
mizero kaj kripliĝo, kaj nenie ĝi havas 
amikojn.

Ankaŭ ni socialistoj de Germanujo 
devas vivi en ĉi tiu izoliteco kaj for
lasiteco. Komprenu vi tial, kiel feliĉaj 
ni estas, kiam ie etendas al ni amika 
mano, la frata mano de la aŭstriaj so
cialistoj.“

Esperanto-sekcio de la Naturamikoj en 
Vieno

La sekcio aranĝis:
12 ekskursojn kun 308 partoprenan

toj. Precipe estas menciata la ŝipeks- 
kurso al Greifenstein kun 100 parto
prenantoj.

La aranĝoj de nia sekcio estis ĉiuri- 
late tre fruktedonaj, ĉar ni kolektis la 
anaron dum la someraj monatoj, kiam 
ili ne emis sidi en la aerpremaj ejoj 
kaj gvidis ilin eksteren al la naturo. 
Dum niaj migrado facilanimaj paro
ladoj aŭ gajaj kantoj nin akompanis. 
Tiamaniere ni praktike uzis nian ling
von. Ankaŭ rnultaj Ne-Esperantistoj 
partoprenis al niaj ekskursoj.

La landa estraro de la Naturamikoj 
en Vieno starigis fakreferenton por 
Esperanto, kiu al ĉiu kleriga fakkun
sido de la Naturamikoj estas invitata. 
La „Wiener Bote“, bulteno de la Landa 
estraro raportos pri kaj e n Esperanto. 
Ankaŭ kelkaj bultenoj de la Vienaj 
distriktaj grupoj menciis Esperanton 
kaj rekomendis la lernadon.

Max Finkenzeller.

„II libertario“, Milano, publikis 
artikolon el AER

La oficiala organo de Anarkista Fe
deracio (FAI.) „11 libertario“ publikigis 
en la numero de 17. 9. 1947 artikolon 
el la numero 1/1946 pri: Maxim Gorki 
pri Esperanto, kiun tradukis itallingve 
G. Quarone.

En la Moderna Lernejo en Milano 
malfermiĝis la 8. 9. 1947 E-kurso por 
la membroj de Lombarda Anarkista 
Federacio. Instruadas la fervora s-ano 
Quarone Giusepe.

Arbeiterschaft und Esperanto
Aus einem Brief an die AER:
Seit 1905, damals noch ein löjähri- 

ger Bergmann, beteiligte ich mich am 
politischen Leben. Bis 1923 hörte ich 
jedoch nichts über Esperanto. Dann 
drang eine Kunde über die internatio
nale Sprache aus dem Ruhrgebiet zu 



mir, doch konnte ich wegen der da
maligen Besetzung nach dem Kriege 
nicht dorthin gelangen. 1924 in Saar
brücken, hörte ich öfter von der Espe
rantobewegung. Ich sprach darüber 
auch mit dem Distriktsleiter, Gen. Ju
lius Lang, welcher mich in meiner Auf
fassung über Esperanto unterstützte.

Seit 1922 gehöre ich der KP an. In 
dieser Partei erhielt ich meine politi
sche Schulung. Ich lernte aber auch 
begreifen, daß Esperanto in den Hän
den einer klassenbewußten Arbeiter
schaft eine starke Waffe im internatio
nalen Kampf für sie bilden könnte. Lei
der aber können das die meisten Funk
tionäre der Arbeiterbewegung (KP 
und SP) noch nicht verstehen. Z. B. 
warb ich 1930 in Ludweiler (Saar) für 
die Abhaltung eines Esperantokurses. 
Da ich als Ausländer nicht den ge
wünschten Erfolg hatte, wTandte ich 
mich an den Jugendleiter der SP, der 
in seiner Gruppe einen Kurs veranstal
tete. was jedoch nicht die Zustimmung 
vieler Funktionäre der KP fand, ob
wohl der Kurs mit 45 Teilnehmern 
begonnen hatte. Eine weitere Gruppen
gründung wurde aus politischem Un
verstand unterdrückt.

Doch auch hier in Eisenerz muß ich 
das gleiche erleben. Auch hier will man 
von Esperanto nichts hören. Gen. A., 
ein höherer Parteifunktionär, erklärte 
mir, daß Esperanto als internationale 
Sprache derzeit nicht in Frage komme, 
denn man müsse vorerst die nationale 
Frage lösen.

Da aber der Wert des Esperanto als 
internationale Verständigungssprache 
im Kampfe der internationalen Arbei
terbewegung gegen Kapitalismus und 
Imperialismus und für die Festigung 
des demokratischen Prinzips nicht ver
kannt werden darf, so machen meiner 
Meinung nach alle Funktionäre der KP 
und SP, welche gegen die Esperanto
bewegung Stellung nehmen, einen gro
ßen politischen Fehler, weil sie die Ar
beiterschaft nicht ermutigen, ein schon 
vorhandenes gemeinsames sprachliches 

Verständigungsmittel für ihre inter
nationale politische und gewerkschaft
liche Bewegung zu benützen.

Ich aber lege zur Stärkung der 
Esperantobewegung eine Spende von 
S 20.— bei.

Kun koraj salutoj 
k-do Beinwachs.

Anmerkung der Red.: Die ungünsti
gen Erfahrungen, die k-do B. gemacht 
hat, sind zum Glück nicht allgemein 
gültig. Wir erleben andrerseits viele 
schöne Beweise, daß sogar wichtige 
Funktionäre der - genannten Parteien 
die Esperantobewegung unter der Ar
beiterschaft nicht nur gutheißen, son
dern sie auch praktisch fördern.

Es liegt daher in erster Reihe an den 
Arbeiteresperantisten, sich in ihrer 
Fachsektion in der AEF zu sammeln, 
diese zu stärken und von hier aus die 
Idee des Esperantismus in ihren politi
schen und Fachorganisationen zu ver
breiten und werbend für Esperanto zu 
wirken.

Komunikoj de Ia SAT-peranto por 
Aŭstrio

Adreso: L. Sager, Wien 16., Maders
pergerstraße 14/12

Poŝtŝparkas-kopto 193.114
SAT-jarlibro 1947. Ciu SAT-ano pa

ginta la kotizon por 1947 ricevas la 
jarlibron 1947, kiu estos rekte sendata 
al la resp. adreso. Gekamaradoj pro
kraste aliĝintaj al SAT kaj pagintaj la 
kotizon 1947 de ŝil. 7.— same ricevos 
ĝin. Pagu je la konto: L. Sager, Wien 
16., Maderspergerstraße 14/12, poŝt- 
ŝparkas-konto 193.114.

SAT-kotizo por 1948. Gi estas inklu
zive „Sennaciulo“ kaj jarlibro 1948 kaj 
jara manipuladpago por Aŭstrio varia 
laŭ la cirkonstancoj, nuntempe 15 ek
sterlandaj leterafrankoj t. e. ŝil. 15.—. 
La kotizo eble ŝanĝiĝos dum 1948, sed 
nur por tiuj gek-doj, kiuj ne tiuj pagas 
ĝin. Por pagoj uzu nur la supre indi
kitan poŝtŝparkas-konton de la SAT- 
peranto.



Vienaj SAT-anoj regule kunvenas 
ĉiuvendrede ekde la 19a h. en la sidejo 
de la grupo „Nia vojo“, Wien 16., 
Klausgasse 32 (Naturfreundeheim). De
mandoj, deziroj ktp. de la SAT-anoj 
estos tui respondataj de la SA I -per
anto k-do L. Sager.

SAT-anoj el la liglandoj unuavice in
terrilatu regule kun la resp. helpanto 
de la aŭstria SAT-peranto. Adresoj:

Oberösterreich : Hans Mick- 
stätter, Linz-Urfahr, Hagenstraße 15/1; 
Salzburg: Georg Loczi, Böckstein 
Nr, 8, Post Böckstein; Tirol: Martin 
Stöckl, Innsbruck, Pacherstr. 5; Vor
arlberg: Heinrich Ruedi, Bregenz, 
Achgasse 34.

Por la aliaj liglandoj de Aŭstrio hel
pantoj urĝe estas serĉataj. Anoncoj 
estas petataj de la landa SAT-peranto.

Serĉataj SAT-anoj aŭstriaj! K-dino 
Kraus Elli, loĝinta en Lehenrotte 67. 
poŝtejo Freiland, ĉe St. Pölten, ser
ĉata de gek-doj A. kaj N. Vollegraaf, 
Lange Hillexveg 236, Rotterdam-Z, Ne
derlando.

K-do Stumpf, iama ĉefkonduktoro ie 
en Stirio, serĉata de k-do Thorsten 
Larsson, Lönngatan 36 b, Malmö, Sve
duja.

K-do Vogl Fritz, loĝinta en Bema- 
rolin 57, Wels, Oberösterreich, serĉata 
de k-do Rie Antis, Borselaarstraat 50a, 
Rotterdam, Nederlando.

K-do Olaf Thorsen, transdonis al 
k-do L. Sager, Vieno, dum la SAT- 
kongreso 1947 slipon al k-do Jensen 
Lorenzen. Car mankas adreso, O. Th. 
klarige skribu al la aŭstria SAT-per
anto.

La cititaj gek-doj aŭ konatoj de ili 
bonvolu skribi al la aŭstria SAT-per
anto (adreso supre).

SAT-korespondado. K-do A. L. Kalj- 
ce, de Bazelstraat 3, Utrecht, Neder
lando, dez. kor. kun aŭstriaj SAT-anoj. 
— K-do Paul Vuijk, Wijdenhof 4B de 
Vaan, Rotterdam, Nederlando, dez. kor. 
kun aŭstriaj gek-doj pri ekonomio kaj 
politiko. — K-do H. van Hulst, Etaleur, 
Oranjestraat 16, Haarlem, Nederlando, 
kor. kun aŭstriaj gek-doj pri diversaj 
temoj.
Fakkunveno de la aŭstriaj SAT-anoj en 
Kufstein

Gi okazis la 19. 10. 1947 en Kufstein 
okaze de la Aŭstria Esperanto-Kon- 
greso. Landa SAT-peranto k-do L. Sa
ger koncize raportis pri la refondo de 
la SAT-movado en Aŭstrio. Nuntempa 
membrostato en: Vieno 38, N.-Ö. 7, 
O.-Ö. 12, Salzburg 6, Steiermark 5, 
Kärnten 3, Tirol 3, Vorarlberg 5, Bur
genland 1, do entute 80. Li petis dis
kuton pri la neceso de starigo de SAT- 
rondoj en ĉiu aŭstria liglando, sub
strekis la nepran bezonon de landa! 
helpantoj por la landa SAT-peranto. 
Post vigla diskutado anoncis sin kiel 
SAT-helpantoj la k-doj, kies nomoj 
estas indikitaj aliloke (SAT-anoj el la 
liglandoj). Krome la diskutantoj jesis 
la neceson de la fondo de SAT-rondoj 
kaj promesis tiucele labori kaj propa
gandi.

Prezidanto de AEF, k-do Paul Glüx- 
mann, per trafaj vortoj petis la ĉe
estantojn, ke ili aktive kunlaboru en 
la SAT-rondetoj speciale kaj en la 
kadro de AEF ĝenerale por komune 
antaŭenpuŝi la E-movadon en Aŭstrio 
spite al ĉiuj malfaciloj. K-do Eder el 
Graz petis pri amika kunlaboro anka« 
en la „Naturamikaj“-rondoj. La unua 
fakkunveno de SAT-anoj montris bonan 
aŭspicion por la estonto.

Kiu scias ion pri k-do Fritz Heu
schober, dum la milfto edziĝinta 
en Linz? Informojn bonvolu turni al 
ALE, Vieno L, Neutorgasse 9.
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KATOLIKA ESPERANTA VIVO
Adreso: Aŭstria Katolika Ligo Esperantista (AKLE), sekretario Walter Mudrak, 

Wien III., Beatrixgasse 19/9, Aŭstrio

Laborkunsido de Aŭstria Katolika Ligo Esperantista
Gi okazis vendrede la 17. 10. 1947 en Kufstein dum ia Aŭstria Esperanto- 

kongreso en la hotelo Andreas Hofer. S-ano Mudrak salutis la urbdehanton- 
parohestron Hintner, la Esperantistan gefrataron kaj esprimis nome de la kun
venantoj dankon kaj sindonemon al la Cefepiskopa Moŝto de Salzburg, d-ro 
Andreo Rohracher, pro speciala permeso de Esperanto-prediko kaj bondeziroj 
liaj. D-ro Halbedl, Knittelfeld, esence pritraktis la gravecon de Esperanto por 
la katolikaro, la signifon de Esperanto kiel ilo por internacia katolika kunlaboro, 
interkoniĝo kaj interbatiĝo, por vera Katolika Agado kaj Misiado.

La katolikoj multnombre lernu Esperanton, la katolikaj instruistoj parto
prenu la ŝtatajn Esperanto-ekzamenojn. Jus ni sciiĝis pri la sukcesaj klopodoj 
de la senlaca AKLE-prezidanto d-ro M. Fŭhring pro nova tipo de ŝtata ekzameno 
pri la instrukapableco, donanta pli larĝajn eblecojn ol ĝis nun. AKLE volas prak
tiki firman kunlaboron kun IKUE (lnternacia Katolika Unuiĝo Esperantista), plej 
eblan apogon de la internacia organo „Espero Katolika“, helpon kaj kreskigon 
de la katolika Esperantoliteraturo kaj same bonan kunlaboradon kun la super
partia Aŭstria Esperantista Federacio tiom longe kiom ĝi restos tia kaj ni 
esperas, ke tio estu daŭre. Krome parolis d-ro Biaas, Innsbruck, s-ano Reiner, 
Burgenland kaj s-anino Oberlechner, Saalfelden.

En la oficiala kongresa Di-servo dimanĉe la 19. 10. 1947 en la 
urba paroha preĝejo s-ano katedrala vikaro pastro Kaps el Salzburg-Parsch 
faris vere modelan sencplenan predikon. La preĝeja horistaro sub gvidado de 
muzika direktoro Kirchmayr edife kantis la Kor-Jesu-kanton „Auf zum Schwure 
Volk und Land“ bone esperantlingve. AKLE speciale dankas pro tiu oferema 
kunagado.

Rezolucio de AKLE
unuanime akceptita en la kunveno vendrede la 17an de Okt. 1947 en Kufstein, 
okaze de la Aŭstria Esperano-Kongreso.

La dum la Aŭstria Esperanto-kongreso la 17an de Okt. kunvenintaj katoli
kaj esperantistoj kun angoro konstatas la daŭron de danĝeroj por la homaro el 
la fontoj, kiuj antaŭ malionga tempo inundis la liberecon de la homoj kaj tial 
ankaŭ la pacon. Ci tiuj danĝeroj minacas krome la kulturon^ de la kristana 
Eŭropo kaj la ekziston de la interpaciga lingvo Esperanto kun ĝia interna ideo.

Pro tio la kunvenintoj decidas, streĉi ĉiujn fortojn por malhelpi eble novan 
katastrofon kaj tial al la mondo suferanta ankaŭ per Esperanto klarigi la ĉiam 
efikajn rimedojn de Ie katolikismo kaj Esperantismo laŭ la Dia mandato de 
senkondiĉa altruismo de homo kaj homaro, dezirante kaj esperante, ke precipe 
la junularo tutmonda forlasu la falsan vojon de nur materiaj interesoj, elektu 
mem sian feliĉon en la paco de liberuloj kaj evitu la alie timindan pereon.

Tial la kunvenintoj petas ĉiujn, kiuj komprenu aŭ jam komprenas ĉi tiun 
kernproblemon, speciale la personojn, kiuj rajtas eduki kaj instrui, lernante kaj 
lernigante la lingvon de la komprenemo, subteni la Esperanto-movadon.
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La kunvenintoj ankaŭ atendas, ke ĉiuj aŭstrujaj esperantistoj persone kai 
per siaj organizaĵoj klopodados, utili al nia kara patrolando per korespondado 
verema, reĝustigi la ankoraŭ ofte malĝustajn opiniojn pri la karaktero kaj taskoj 
de Aŭstrujo kaj ĝiaj loĝantoj, kondutante nepre honeste.

Fine la kunvenintoj deklaras, efektivigi ĉi tiujn siajn intencojn en la kadro 
de AEF, kiu estu la sola reprezentanto de 1’Aŭstruja esperantistaro tiom longe, 
kiam AEF restos superpartia.

Katolika Esperantomovado
Ĉefepiskopo d-ro Andreo Ro bracher de Salzburg, en oficiala respond

letero al petskribo de AKLE, permesis la aranĝon de Esperantoprediko dum la 
Di-servo okaze de la Aŭstria Esperanto-kongreso en Kufstein kaj sendis siajn 
bendezirojn. . J

*
Internacia laborkonferenco de la katolikaj esperantistoj okazis anstataŭ 

IKUE-kongreso fine de Julio t. j. en Hilversum. Malgraŭ kora gastama invito, 
pro la progresinta tempo ne plu estis eble, partoprenigi s-anon kiel delegiton 
de Aŭstrio. — En la internacian estraron de IKUE oni elektis ankaŭ reprezen
tanton de Aŭstrio, kiun AKLE interkonsente mem eknomu.

Dum la 32a Universala Kongreso de Esperanto en Bern okazis protestanta 
kaj katolika Di-servoj, bone vizitataj.

Kunvenoj de AKLE-anoj de Vieno okazis po 1 foje dum Julio kaj Aŭgusto 
kaj la Iban kaj 30an de Septembro en la heimo de al Esperanto favora „Kreuz
bund“ (Krucligo-katolika sobreco-movado); ĉeestis i. a. franciskana pastro 
P. Dr. Eugen Berthold, KUE-honorprez-o Chiba k. a. malnovaj kaj novaj 
ges-anoj. Oni memoris je la festo de sankta Hildegardo, patronino de la katoli
kaj esperantistoj. '

Kunvenoj de AKLE okazas samloke: Kreuzbund, Wien I., Graben 13, Ila 
etaĝo, ĉiun 2an kaj 4an mardon eti la monato de la 1 7 a ĝis 19 Vi 
horo; ĝis Ia 18a horo ĉiam perfektiga instruo (gvid. s-ano L. Siedl), plue 
raportoj, tradukado, kantado. Kunprenu E.-preĝareton kaj kantaron!

Aliĝis al AKLE pluaj ges-anoj el Stirio, Tirolo, Vorarlberg kaj la aliaj lig
landoj. — S-ano Karl D ŭ r s c h m i d (laborante kun Pastro P. Pio Lenz kaj 
s-ano branz Casar) en Klagenfurt transprenis la oficon de konsulo de 
IKUE por Karinti o. Aliaj „IKUE-konsuloj“ estas d-ro E. Görlich kaj W.
Mudrak Vieno, d-ro A. Halbedl, Knittclfeld, por Stirio.

En Germanlando la ĝenerala kaj katolika E.-movado ĝojige revigliĝas kaj 
progresas. La Katolika Sekcio de la E.-grupo „Laboro“ en München eldonas 
monatan „cirkuleron por la katol. esp-istoj“. — Laboras tie kaj gvidas kurson 
nune nia kara malnova katol. s-ino Mary Lippert, kiu esp-istiniĝis antaŭ 
jaroj en kurso de Katol. Unuiĝo de Vieno; i. a. ŝi ludis la rolon de „Esperanto“ 
en tiam kelkfoje prezentita simbola ludo „Kunlaboro“ (de W. M.). — Dum la 
lasta milito ŝi estis en Londono, ankaŭ tie kunlaborante en la E-Klubo.

_ Qkaze de mallonga ĉeesto en sia hejmurbo Vieno dum Sept. t. j. ŝi vizitis 
la E.-Centron kaj transdonis salutojn al ĉiuj geamikoj.

«



Pastro P. Petrus Pa\ licek, franciskano, bonege predikis en la ĉefpreĝejo 
de Eisenstadt okaze de la 2. Burgenländischen Esperantotag (2a Esperanto-Tago 
de Burgenland) dimanĉe la 26. 10. 1947.

De Oskar Bauhofe r, Rechenschaft der Demokratie
Kiel normalajo kontraŭ ĉia armita konflikto la neŭtraleco signifis la 

laŭordigon de la paco super la milito. Cia konflikto devis laŭeble resti lokalizita 
sur sia origina estiĝejo. Oni faris ŝirmaĵojn ĉirkaŭ la militantaj ŝtatoj, por mal
helpi la atingon de Taliaj landoj, al tuta Europo, kaj ĉi tiuj ŝirmaj digoj, ĉi tiuj 
„defendiloj“ estis la deklarita neŭtraleco de la ceteraj ŝtatoj.

La neŭtraleco estis la rimedo, por certigi la pacon de Eŭropo kiam ie sur 
la eŭropa okazejo konflikto eksplodis kaj likvidiĝis per armiloj. En tiu ĉi mondo 
de suverenaj ŝtatoj, kiuj nenion rekonis super si, por kiuj ne plu ekzistis ia 
superŝtata aŭtoritato, ini diru, en tiu eŭropa ŝtataro kaj en tiu eŭropa konscio 
de la 19. jarcento la neŭtraleco estis la malaplomba, la mizereta, ho, la tamen 
tre memkomprenebla kaj grandioza efika resto de komuna idealo de Thuma- 
nismo. La fenomeno de la neŭtraleco en la 19. jarcento — la praktikita 
arto de la ŝtatoj kaj ŝtatistoj, ne permesi, esti devigataj militi, 
kvankam ĉiam ekzistas mil kaŭzoj, motivoj kaj pretekstoj 
demi lito — la neŭtraleco estis la precipitato kaj esprimo de la morala primato 
de la okcidento, de la tuto super la parto. La neŭtraleco estis efiko, frukto de 
lokcidenta konscio kultura, kiu ankoraŭ plektadis neŝireblan ligilon ĉirkaŭ la 
popoloj en tiu multe mallaŭdata 19. jarcento.

n • Trad. d-ro Adolf Halbedl.

La destino de Aŭstrio
Ĉiam ni devas memori, ke Aŭstrujo havas la destinon, esti lando, kiu tre 

amike interrilatas kun la aliaj landoj.
La miksigo de la sango en ni estas preskaŭ la sama, kia en niaj najbaroj, 

kia en ĉiuj popoloj de Eŭropo. La pejzaĝo ankaŭ montras al ni ĉi tiun vojon. La 
historio ĝin instruas al ni kaj nia ekonomio devigas nin, ĝin iri.

El Ignaz Seipel „Nation und Staat“, 1916. 
Trad. Dr. A. H.

Austria Esperanto-Instituto
La laborkomitato de Ia Aŭstria Esperanto-Instituto en siaj kunsidoj je la

8. 10. kaj 12. 11. 1947 akceptis la raporton pri la Institutaj laboroj al la Aŭstria 
Esperanto-kongreso en Kufstein, diskutis la novan laborprogramon, reelektis la 
ĝisnunan estraron kaj decidis publikigi la liston de la komitatanoj.

1. Raporto de Ia Aŭstria Esperanto-Instituto al Ia Aŭstria Esperanto-kongreso 
en Kufstein. •

(Resumita traduko de la originala germanlingva raporto)
La Aŭstria Esperanto-Instituto (AEI) estas laborkomunumo en la kadro 

de la Aŭstria Esperantista Federacio kaj celas, unuigi la plej bonajn kaj plej 
aktivajn esperantistojn en akademia forumo, por gvidi la movadon per kom
petentaj laboroj lingvaj, literaturaj, pedagogiaj kaj sciencaj.

25 gesamideanoj formas laborkomitaton, kiu regule ĉiun duan merkredon 
en la monato kunvenas, gvidate de la Instituta direktororo d-ro Grimme, resp.
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de lia anstatauanto dir. Menacher. Por specialaj taskoj formiĝis jenaj sekcioj: 
Lingva sekcio, gvidata de prof. d-ro Sirk, literatura sekcio, gvidata de proi. 
d-ro Görlich kaj pedagogia sekcio, gvidata de dir. Menacher.

Rilatoj kun eksterlando: La AEI ekrilatis kun la similcelaj eksterlandaj 
Esperanto-institucioj, precipe kun la Esperanto-Akademio en Haag. La plej 
multaj Esperantoinstitutoj interŝanĝas kun nia la raportojn.

Gisnunaj laboroj de la laborkomitato:
a) Lingvaj rezolucioj

pri ia formo de la landnomoj en Esperanto, pri la skribo de la komenc
literoj en Esperanto, pri superfluaj vortradikoj kaj pri la ĝustaj Esperanto
formoj de kelkaj fakesprimoj.

b) Vortaraj laboroj: H
vortaro Esperanto-germana, kaj germanlingve redaktita lingvopedagogia 
verko „Grundsätze des Fremdsprachunterrichtes“ (Principoj de la fremd
lingva instruado); ambaŭ verkoj jam estas aperigitaj de „Tramondo“, Vieno. 
Autoteknika vortaro estas laŭ iniciato de la fakgazeto „Austro-Motor“ kom
pilita; la publikigo dependas de la nomita gazeto.

c) Literaturaj laboroj:
La literatura sekcio kompilis po unu liston de germanlingvaj verkoj jam 
tradukitaj en Esperanton kaj ne jam tradukitaj, sed tradukindaj.
Kursoj: En la studojaroj 1945/46 kaj 1946/47 la AEI okazigis po unu kurson 

por komencantoj, progresintoj kaj kandidatoj de la ŝtata instruekzameno.
Paroladoj: En la monatoj Januaro ĝis Junio 1947 estis farataj po unu 

parolado de komitatanoj pri jenaj temoj: Misteroj de la mondhistorio (Dr. Gör
lich), la stilo en Esperanto (Werner), la virino kaj la internaciaj problemoj 
(Dr. Flasch), la fortfarado en Esperanto (dir. Menacher) kaj pri la historio de 
Esperanto en Aŭstrio (Cech).

Literaturaj konkursoj: Estis du: Traduko el „Urwaldfrieden“ (Praarbara 
paco) de Rosegger kaj de la nova aŭstria himno. (La juĝo pri la lasttemaj tra
dukoj estas ankoraŭ ne finita).

Kunlaboro pri la varb- kaj instrugazeto „Die Weltsprache“ (La mond
lingvo): La komitatanoj Berndl, Dr. Fiala kaj Werner estas komisiitaj, kun
labori en la redaktado de tiu ĉi gazeto, kiu aperas kun la subtitolo „Lingve 
gvidata de la Austria Esperanto-Instituto“.

2. La laborkomitato de AEI konsistas nuntempe el jenaj personoj:
Hans Aitzinger, Alfred Berdan (redaktoro de la Aŭstria Esp.-Revuo), Alois 

Berndl (konata per lia verkista nomo Alois Norbert), Dr. Leo Blaas (Natters 
ĉe Innsbruck), Raimund Cecil (ĉefdelegito de UEA por Aŭstrio), Frieda Feich
tinger, I)r. Josef Fiala, Prof. Dr. Brunhilde Flasch (membro de la Stata ekzamen
komisiono pri Esp.), Rud. Mich. Frey, Dr. Maximilian Fŭhring (sekcia konsilisto 
en la aŭstria instruministerio, estro de la ŝtata ekzamenkomisiono), Josef Geißler 
(Esp. lektoro ĉe la altlernejo For mondkomerco), prof. Dr. E. J. Görlich, (Esp. 
lektoro ĉe la altlernejo por agrikultura), Dr. Leopold Grimme (viceprezidanto de 
AEF, direktoro de AEI) ĉefredaktoro Nikolaus Hovorka, Hugo Kraus, Dir. Franz 
Menacher, Cäcilia Rußmayer (Salzburg), Ludwig Sager (prezidanto de la Viena 
Fsp.-delegitaro), Alfred Schauhuber, Ludwig Siedl, univ.-prof. Dr. Hugo Sirk 
(membro de la ŝtata ekzamenkomisiono kaj Esp. lektoro ĉe la Teknika alt- 
lernejo), Dir. Franz Watzinger (Villach), Lrnst Werner, Luise Ziwutschka kaj 
Stephan Zodel.



3. Nova ŝtata ekzamenkomisiono. Per dekreto de la 26a de Augusto 1947 
sinjoro la aŭstria ministro por instruaferoj aprobis pliampleksigitan ekzamen
regularon, laŭ kiu la komisionoj por la ĝeneralaj ekzamenoj pri instrukapableco 
por elementaj kaj „ĉefaj lernejoj, dislokitaj ĉe la landlernejaĵ konsilantaroj, 
povas de nun ekzameni ankaŭ la kapablecon por la instruo de Esperanto en 
elementaj kaj metiakcelaj lernejoj. Kiel unua komisiono laŭ tiu ĉi nova regularo 
estas nomitaj la sinjoroj d-ro Leopold Grimme kaj dir. Franz Menacher kiel 
Esperanto-ekzamenantoj ĉe la urblerneja konsilantaro de Vieno. Aliaj komisionoj 
en la federaciaj landoj de Aŭstrio estos preparataj, por faciligi al la provin
canoj la ekzameniĝon pri Esp.-instrukapableco. La kandidatoj ne bezonas esti 
abiturientoj. Per tiu ĉi faciligita kondiĉo kaj la limigita valideco la novaj ekza
menoj diferencas de la jam konataj ekzamenoj antaŭ la centra ŝtata komisiono, 
kiu restas senŝanĝe funkcianta.

4. Laboralvokoj:
La AEI serĉas interesitojn-kunlaboremulojn pri jenaj projektoj (laŭ pro

spektoj lastatempe ricevitaj):
a) „Esperantologio“, Esp.-Iingvoscienca periodaĵo internacia,
b) kemia fakterminaro
c) gazeto pri spiritismo au metapsikaj aferoj.

5. La AEI akceptas kapablajn kaj kunlaboremajn esperantistojn kiel mem
brojn aŭ anojn de la laborkomitato, ankaŭ el la aŭstriaj landoj ekster Vieno. 
Interesitoj turnu sin al la Aŭstria Esperanto-lnstituto, Vieno I., Neutorgasse 9.

INTERNACIA ESPERANTOMOVADO

La Internacia Esperanto-Semajno en 
Zaandam

Ekstrakto el la parolado de la aŭstria 
delegito ĉe la Int. E-Semajno en Zaan
dam, s-no Emil Vokal, en radio Wien 
la 21. 10. 1947.

Okaze de la 35 jara datreveno pri la 
fondiĝo de la Nederlanda E-Societo 
„Zaandam Antaŭen“, mi veturis kiel 
delegito de la aŭstria E-movado al 
Zaandam, por ĉeesti la Internacian E- 
Semajnon inter la 13. kaj 21. 9. 1947.

El 12 landoj venis reprezentantoj. 
Sur la urbdomo de Zaandam flirtis la 
Esperantoflago. Dum la oficiala akcepto 
en la urbdomo de Zaandam transdonis 
kvarjara aŭstria Esperantistino florojn 
al la urbestro d-ro V e 1 d dirante: „Por 
vi kaj via ŝatata edzino“. La urbestro 
faris la salutparoladon Esperantlingve. 
Post la akcepto li afable skribis jenajn 
vortojn en mian vojaĝlibron: „Mi sa

lutas la Vienan loĝantaron. Ni havas 
grandan simpation por la aŭstrianoj 
kaj ni esperas, ke Esperanto profundi
gos la bonajn rilatojn inter Aŭstrio kaj 
Holando.“

La montrita hungara Esperantofilmo 
„Budapest la reĝino de la Danubo“ kaj 
la aŭstria sonfilmo „Olimpia printem
po“ rikoltis grandan aplaŭdon kaj re
konon de la ĉeestantoj kaj favorajn 
kritikojn en la holandaj ĵurnaloj.

Sub la lerta gvidado de s-ano Jan 
Vis la delegitoj vidis novan prosperan 
evoluon de Nederlando. La ekskursoj 
al Amsterdam kaj Rotterdam, tiuj fam
konataj mondhavenoj estis grandaj 
travivaĵoj por ni. La du urbopartojn 
de Rotterdam interligas 1200 m longa 
subakva tunelo. La rekonstruado de la 
detruita parto de tiu ĉi urbo rapide 
progresas laŭplane. Ankaŭ la boatvetu
rado en Amsterdam restos neforgeseb- 



174

la. Tiu urbo nomita „Venecio de la 
nordo“ kun siaj 50 kanaloj kaj 350 
pontoj estas la ĉefurbo de la neder
landa imperio kaj entute 75.000 da en
loĝantoj.

En Oosthuizen ni vizitis tipan holan
dan farmdomon kun propra gasfabriko. 
Oni lerte eluzas la tergason por la lu
migado kaj kuirado. Nia afabla gvi
danto estis s-ano Schuoten. En Wirin- 
germer ni vizitis la grandajn polderoj- 
digojn, kiuj estis subakvigitaj dum la 
milito, sed nun denove regas tie nova 
vivo kaj la holandanoj refoje venkis 
la maron. Impona estas la grandioza 
monumento, konstruita okaze de la fin
pretigo de la granda digo ĉe la Suda 
Maro. Lando kaj homoj al ni restos 
neforgeseblaj.

Esperanto estas en Holando tre dis
vastigita. En ĉiu telefonĉelo de Am
sterdam la regularo pri la uzado de la 
telefona aparato estas presita ankaŭ 
en Esperanto. Sur ĉiu fervoja stacio en 
Nederlando estas Esperantoŝildoj infor
mantaj pri Esperanto-konsulo, liaj 
adreso kaj telefona numero.

Ce la Internacia Festvespero en 
Zaandam oni ankaŭ prezentis Esper- 
antoteatraĵon kaj varieteon. La ves
pero finiĝis per balo. La granda kul
turo kaj la famkonata gastemo de la 
Nederlandanoj kaj la granda disvastiĝo 
de Esperanto en Holando garantias, ke 
la venontjara Kongreso de SAT en 
Amsterdam fariĝos internacia unikaĵo.

Danko al multaj nederlandaj 
Esperantistoj

Laŭ la siatempa raporto de Heroldo 
de Esperanto pri la malsato kaj mizero 
en Aŭstrio, petis ia nederlanda organi
zo de laboristaj Esperantistoj al Aŭ
stria Esperantista Federacio pri 100 
adresoj de aŭstriaj geesperantistoj, al 
kiuj estu laŭeble sendotaj de nederlan
daj Esperantistoj paketoj kun nutraĵoj.

Kaj nun vere venas el Nederlando, 
kiu mem suferis tiom da malsato sub 
la germana okupado, paketoj post pa
ketoj enhavantaj bonkvalitajn nutra
ĵojn al aŭstriaj ges-anoj.

Tiun ĉi noblaniman faron de Ia ne
derlandaj geesperantistoj oni devas 
despli alte taksi, ĉar ili mem devas 
ŝpari tiujn nutraĵojn de siaj oficiale 
destinitaj porcioj, ĉar ankaŭ en Neder
lando oni ankoraŭ ne povas aĉeti ĉion 
laŭvole.

Tial profunda danko plenigas la ko
rojn de la aŭstria Esperantistaro al la 
holandaj ges-anoj, kiuj per sia bonfara 
ago montras vere internacian interligi
tecon dum tempo kriza kaj mizera.

Argentinaj Esperantistoj salutas 
Aŭstrion

AEF ricevis es Buenos Aires leteron 
datitan de 26. 8. 1947 de la Nova Ig
centro „Atenco“, per kiu ĝi salutis la 
aŭstriajn ges-anojn kaj skribis inter 
alie jenon: „Ni kunvenas foje duni mo
nato por memori la landon de iu 
eŭropa s-ano hazarde troviĝanta inter 
ni. La unua kunveno estis dediĉita al 
via tre suferanta patrujo, ĉar en nia 
kunveno ĉeestis via samlandano sinjoro 
Sigfrido Schwach el Tirol, kiu 
lernis Esperanton en Sankta Paulo, 
Brazilio. En tiuj kunvenoj ni inter alie 
traktas temojn pri geografio, filatelio, 
arto, scienco, turismo. Esperantismo 
kaj ĝia disvolviĝo en tiu lando, al kiu 
ni dediĉas tiun vesperon.

Sincere viaj (sekvas multai subskri
boj, inter ili la nomo de la aŭstriano 
Sigfrido Schwach).

Noto de la redakcio: AEF ĝojege ak
ceptis la salutojn de niaj foraj sam
celanoj en Argentinio. Ni kore dankas 
al ili pro la esprimo de ilia simpatio al 
nia kara Aŭstrio. Spirite ni varme pre
mas al ili la manojn kaj sendas al ili 
niajn plej sincerajn salutojn trans la 
granda oceano.

UNESCO kaj Esperanto
Dum la kongreso en Bern la Komi

tato de UEA pritraktis la raporton de 
s-ro E. D. Durrant, kiu havis la komi
sion sekvi la evoluon pri la mondlingva 
demando ĉe UNESCO.

La pritrakto de la koncerna proble
mo evidente estis iom hazarda. Kvan- 
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kani oni oficiale promesis al s-ro Dur- 
rant, ke fakuloj pri Esperanto estos 
demandataj pri tiu afero, oni en la 
mezo de Julio, sen kiu ajn averto al 
ni, publikigis la decidon de iu subkomi
tato, ke la Angla kaj Franca lingvoj 
estos la ĉefaj helplingvoj de la mondo, 
sed krome kiel duavicaj helplingvoj 
estos uzataj la Rusa, Hispana, Araba, 
Hindostana, Mandarena, Malaja kaj por 
Afriko diversaj lingvoj. Vere Salomona 
solvo!

Certe estas konsilinde, ke la Esper
antistoj sendu al la lingva komitato de 
UNESCO leterojn, en kiuj oni espri
mas sian miron pri la farita decido. 
Oni samtempe faru demandojn pri la 
laboro de la organizo. La leterojn oni 
verku en la propra nacia lingvo kun 
traduko en Esperanto. La oficistoj de 
UNESCO tiel vidos, ke Esperanto vi
vas kaj estas subtenata de personoj 
en la tuta mondo, kaj ke oni ne povas 
senĝene malatenti Esperanton. La 
adreso de UNESCO estas: 19 Avenue 
Kleber, Paris 16, Franculo.

IGEL-Informilo de Internacia Grafika 
Esperanto-Ligo (Postfack 12, Ulvsun- 
da 1, Svedujo). Gi estas tutesperant- 
lingva multobligita informilo de Esper
antista grafikistoj kaj parencaj metioj 
kaj informas la kolegaron ĉiulande pri 
la diversaj okazintajoj en la grafika 
fako.
Sokolfestoj en Praha, CSR.

Dua esperanta informilo pri la Sokol- 
iestoj en Praha 1948 aperis kaj ĝi estas 
senpage liverata al ĉiu petanto. Postulu 
samtempe pli detalan ilustritan broŝu
ron pri Sokol. Adreso: Sokolsky slet. 
Praha III., Tyrŝŭv dum.

„Budapest vivas denove“
estas la titolo de Esperantlingva ilu
strita varbbroŝuro kun informoj pri 
hoteloj, trafikiloj, amuzejoj ktp. eldo
nita de la Ĉefurba Fremdultrafika Ofi

cejo, Budapest V., Deäk Ferenc-utca 2, 
Hungarujo, kiu ankaŭ donas ĉiujn 
aliajn informojn pri Hungarujo en Es
peranto.

Esperanto Film-Grupo en Nederlando
Fondigis Esperanto Filmgrupo (Ant- 

werpschestraat 45, Bergen op Zoom), 
kiu eldonas fumstriojn kun tekstlibretoj 
en Esperanto. Aperis: La antikva Gre
kujoj Araboj; Siamo kaj diversaj aliaj. 
La filmstrioj estas pruntataj kontraŭ 
certa pago ankaŭ al aliaj E-grupoj kaj 
ili povas multe kontribui al interesaj 
grupkunvenoj. Bedaŭrinde ne ĉiuj lan
doj povas profiti tion pro la konataj 
devizaj aferoj.

La Esperanto-movado en Germanujo 
prosperas

La 12. 4. 47 fondigis en Frankfurt a. 
M. la Germana Esperanto-Asocio (ade- 
so: [13 b] München 23, Postfach 47). 
GEA estas neŭtrala rilate al la demo
krataj partioj, sed ĝi estas kontraŭ
faŝista kaj pacifista. Prezidanto estas 
d-ro Siegfried Ziegler, (13 b) München- 
Pasing, Engelbertstraße 7.

SAT-peranto por Germanujo: Leon
hard Puff, (16) Frankfurt a. M.-Praun- 
heim, Am Ebelfeld 249.

UEA-peranto por Germanujo: Oscar 
Bünemann, (24 a) Hamburg 13, Ise- 
straße 79.

Katolika Esperanto-centro por Ger
manujo: (13 b) München-Solln. Johan- 
nesstraße '6.

Korespondservo: Albert Timpe, (16) 
Frankfurt a. M.-Höchst, Leverkuser- 
straße 16.

GEA provizore eldonas monate 6-pĝ. 
informilon kaj intencas pli poste aper
igi oficialan organon „La Ponto“. GEA 
jam nun preparas la okazigon de Ger
mana Esperanto-Kongreso pentekoste 
1948 en München kaj aranĝon de Inter
nacia Renkontiĝo de Esperantista Ju
nularo.



Verbandsmitteilungen
Telegramm des Herrn Unterrichtsmini
sters an den Esperantokongreß in Kuf
stein

Für die Grüße der in Kufstein ver
sammelten Esperantisten dankend, wün
sche ich dem Kongreß und der Esper
antobewegung überhaupt Erfolg und 
Gedeihen ihrer völkerverbindenden Be
strebungen.

Bundesminister Dr. Felix Hurdes.

Zur Einführung des Esperanto in den 
Schulen
wurden von der Direktion der Staat
lichen Prüfungskommission für das 
Lehramt der Welthilfssprache Esper
anto an öffentlichen mittleren Lehr
anstalten, Wien I., Minoritenplatz 5, im 
Auslande die nötigen Schritte unter
nommen; die Bemühungen werden auf 
Grund der positiven Antworten von 
einer Reihe wichtiger Esperanto-Lan- 
desorganisationen fortgesetzt.

Dr. Maximilian Führing m. p., 
Direktor der Staatlichen Esper
anto - Prüfungskommission im 

Unterrichtsministerium.

Traduko de la antaŭa teksto:
Por la enkonduko de Esperanto en la 
lernejoj
la direkcio de la „ŝtata ekzamenkomi
siono por la instruoficio de la mond
helplingvo Esperanto en publikaj me
zaj lernejoj“, Vieno I, Minoritenplaco 5, 
faris la necesajn iniciatojn en la ek
sterlando; la klopodoj estos daŭrigataj 
sur la bazo de la pozitivaj respondoj 
de kelke da gravaj Esperanto-organi
zoj naciaj.

D-ro Maksimilian Führing, 
direktoro de la ŝtata Esperanto- 
ekzamenkomisiono en la aŭstria 

ministerio por instruado.

Mitarbeiter für die Radiosendungen 
gesucht

Für dje Esperantosendungen durch 
Radio Wien werden laufend 5-Minuten- 

Manuskripte in Esperanto und Deutsch 
benötigt. Themen: wichtige, das Aus
land interessierende Begebenheiten in 
Österreich, Produktion, Wirtschafts
erfolge, Erfindungen, Forschungen, Li
teratur, Wissenschaft, Kunst, Unter
richt, Theater, Mode, Sozialgesctze u.ä. 
Die Entscheidung über die Eignung der 
Manuskripte, bzw. Abänderung dersel
ben muß sich jedoch das Radioreferat 
der AEF vorbehalten. Vorschläge er
beten an: AEF, Wien 1., Neutorgasse 9. 
Radioreferat.

Esperanto als Vorbild
Im Schulrundfunk vom 7. 10. 1947 

wurde bei der Besprechung der Bedeu
tung der Schriftsprache als Mit
tel zur Einigung des Sprachverbandes 
und Verhinderung des Zerfalles in Dia
lekte darauf hingewiesen, daß auch für 
den W e 11 b e r e i c h Ansätze ähnli
cher Art im Esperanto zu finden 
sind. 3M
Esperanto-Vereinigung der Post- und 
Telegraphenbediensteten

Durch die Unterstützung unseres ge
schätzten Herrn Generaldirektors Sek
tionschef Dr. Karl Dworschak wurde 
der Post-Esperantovereinigung ein Bü
ro in der Generaldirektion für diePost- 
und Telegraphenverwaltung zur Ver
fügung gestellt: Zimmer 434 (IV. Stock), 
Tel. R 24-500, Klappe 440.

Im Namen aller Post-Esperantisten 
sprechen wir Herrn Generaldirektor 
Sektionschef Dr. Karl Dworschak un
seren herzlichsten Dank aus und wol
len diesen beweisen, indem wir alle 
unsere Kräfte für den weiteren Ausbau 
der Esperantobewegung unter den 
Postangestellten einsetzen und unsere 
Dienste als Esperantisten der General
direktion zur Verfügung stellen wer
den.

Sprechstunden im obbn genannten 
Sekretariat jeden Montag, Dienstag 
und Mittwoch von 16.30 bis 18.30.

Derzeit findet ein Kurs für Anfänger 
statt. Der Fortsetzungskurs beginnt am



2. 1. 1948 und findet jeden Freitag von 
16.30 bis 18.30 im Kurslokal, Wien I., 
Postgasse 8, III. Stock, Zimmer 378, 
statt. Kursleiter ist der staatl. geprüite 

’ Esperantolehrer R. M. Frey.

Der 32. Esperanto-Weltkongreß in Bern 
1369 Delegierte aus 35 Ländern 

waren vom 26. 7. bis 2. 8. 1947 in Bern, 
Schweiz, zur ersten großen internatio
nalen Manifestation der Esperantisten 
nach dem Weltkriege zusammengekom
men, um in den Beratungen der Welt 
zu zeigen, daß Esperanto und die 
Esperantobewegung trotz der ungeheu
ren Menschheitskatastrophe leben und 
ungeachtet aller derzeitigen internatio
nalen Schwierigkeiten immer mehr an 
Geltung gewinnen. Ja, die baldige Lö
sung des Problemes einer gemein
samen internationalen Verständigungs
sprache wird auf allen Gebieten des in
ternationalen Lebens der Völker immer 
dringender empfunden.

Treffend betonte unter anderem der 
offizielle Vertreter der Schweizer Re
gierung beim Kongreß, Dr. von Stei- 

: ger, daß man mittels Esperanto die 
sprachlichen Verschiedenheiten der Völ- 

. ker sowie die Unterschiede unter den 
Rassen und politischen Weltanschau
ungen beinahe vergißt.

Als offizieller Delegierter Österreichs 
sprach namens der österreichischen 
Regierung Direktor Paul Glüxmann. 
Präsident des österreichischen Esper
antistenverbandes, und überbrachte 
dem Kongreß die Einladung der Regie
rung, den Esperanto-Weltkongreß 1950 
in Wien zu veranstalten. Die Regierun
gen der CSR.. der Niederlande, von 
Norwegen und Schweden waren eben
falls offiziell vertreten.

Großes Interesse weckte das Referat 
von Dr. Ivo Lapenna, von der Univer
sität Zagreb, Jugoslawien, über das 
Thema: „Internationales Verbrechen 
und das jetzige Recht.“

Rechnungsrat R. M. Frey, Wien, 
sprach namens des österreichischen 
Esperantistenverbandes sowie im Na
men des Generalpostdirektors Dr. Karl 
Dworschak, welcher gleichzeitig Vize

präsident der „Internationalen Liga für 
Esperanto im Post-, Telegraphen-, Tele
phon- und Verkehrswesen“ ist, und rief 
die Postdirektionen aller Länder zur 
Mitarbeit für Esperanto im Weltpost
verkehr auf. Rechnungsrat R. M. Frey 
wird in seiner Eigenschaft als Vize
präsident der Esperanto-Weltkonferenz 
Paris 1948 auch bei dieser internatio
nalen Esperantotagung Österreich in 
einer wichtigen Funktion vertreten.

Im Berner Rundfunk sprach neben 
anderen ausländischen Delegierten auch 
Emil Vokal, Wien, über die Esperanto
bewegung in Österreich.

Der Weltkongreß in Bern brachte 
auch die Wiedervereinigung der UEA 
und IEL in eine einheitliche internatio
nale Esperanto-Organisation, welcher 
Beschluß von den Esperantisten der 
ganzen Welt mit Freude begrüßt wird. 
Zum Präsidenten des Esperanto-Welt
bundes wurde der Schwede Malmgreen. 
Stockholm, gewählt. Der nächstjährige 
Esperanto-Weltkongreß wird in Malmö, 
Schweden, stattfinden.

Der 20. SAT-Kongreß in Aarhus
Nach dem Esperanto-Weltkongreß in 

Bern folgte vom 2. bis 7. 8. 1947 der 
internationale Kongreß der Arbeiter- 
Esperantisten in Aarhus. Dänemark.

Infolge der internationalen Ausreise- 
und Öevisenschwierigkeiten konnten 
nur 750 Personen am Kongreß teilneh
men. Vertreten waren 11 Länder durch 
Delegierte, u. zw.: Holland, Frankreich, 
Dänemark, Schweden, England, Schott
land, Norwegen, Belgien, USA, Estland 
und Österreich.

Ludwig Sager, Wien, überbrachte als 
Delegierter die Grüße der Arbeiter- 
Esperantisten Österreichs sowie des 
österreichischen Esperantistenverban
des. In seinen weiteren Ausführungen 
dankte er auch den Pariser Arbeiter- 
Esperantisten für die verschiedenen 
Lebensmittelsendungen, weiche Wiener- 
und Arbeiter-Esperantisten aus den 
Bundesländern von ihnen in den Jah
ren 1945/46 erhalten haben. Sager wurde 
als Delegierter Österreichs, das sich
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mit dieser Teilnahme wieder in die in
ternationale Bewegung der Arbeiter- 
Esperantisten aktiv einsclialtete, beson
ders herzlich begrüßt und er konnte 
nicht oft genug Auskunft geben über 
die vielen Österreich und Wien betref
fenden Fragen. Mit Bedauern wurde 
das Fehlen einer deutschen Delegation 
festgestellt, welche von der dänischen 
Regierung keine Einreisebewilligung 
erhalten hatte.

Der Kongreß wurde vom Bürger
meister von Aarhus und von Funktio
nären der sozialistischen und der kom
munistischen Partei sowie von Vertre
tern anderer Korporationen offiziell be
grüßt. Die verschiedenen Kunstdarbie
tungen während des Kongresses waren 
von hohem Niveau. Der Bürgermeister 
lud die Kongreßteilnehmer in das Rat
haus ein und sie wurden als Gäste der 
Stadt Aarhus reichlich bewirtet. An 
dem Essen nahm auch der Bürgermei
ster persönlich teil.

Neben anderen Beratungen beschloß 
der Kongreß mit überwältigender Mehr
heit, daß sich die SAT als internatio
nale Organisation der Arbeiter-Esper
antisten grundsätzlich bereit erklärt, 
mit der DEA (neutrale Weltorganisa
tion) zusammenzuarbeiten, wo es sich 
um die allgemeine internationale För
derung und Propaganda für Esperanto 
handelt. Es wurde ein Antrag vom 
Delegierten Kruit, Amsterdam, einge
bracht, in welchem die Schaffung eines 
Internationalen Zentralkomitees vorge
schlagen wurde, in welchem die Ver
treter aller großen Esperantisten-Or- 
ganisationen mit gleichen Rechten wir
ken sollen. Dieses Zentralkomitee soll 
in allen internationalen Angelegenheiten 
der Esperantistenschaft führend und 
entscheidend handeln. Dieser Antrag 
wurde mit 185 gegen 36 Stimmen bei 
2 Stimmenthaltungen mit Beifall an
genommen.

So hat der SAT-Kongreß neben eige
nen organisatorischen Arbeiten auch 
wichtige international geltende Be
schlüsse gefaßt, welche der internatio
nalen • Arbeiter-Esperantistenbewegung 
neue Aufgaben und Ziele stellen.

Treffen der Eisenbahner-Esperantisten 
in Landeck

Das Treffen, welches von der Esper
antogruppe der österreichischen Eisen
bahner am 9. und 10. 8. 1947 in Lan
deck, Tirol, veranstaltet wurde, war 
ein voller Erfolg. Insgesamt nahmen 
daran 103 Personen teil, darunter Ver
treter der Eisenbahnergewerkschait, 
Ludwig Korsos als Delegierter der un
garischen Eisenbahner sowie der Prä
sident der AEF, Direktor Paul Glüx- 
mann, welcher die Festrede hielt, die 
von allen Teilnehmern begeistert aui- 
genommen wurde.

Auf der umfangreichen Tagesordnung 
stand unter anderem ein 7-Punkte-Pro- 
grannn. Das Programm wurde bei der 
Versammlung einstimmig angenommen 
und auch der Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesbahnen unter
breitet. welche es zustimmend zur 
Kenntnis nahm. Desgleichen wurde die 
Eisenbahnergewerkschaft über die be
absichtigte weitere Tätigkeit der Esper
antogruppe informiert.

Die wichtigsten Punkte des Arbeits
programmes sind: Gründung einer 
österreichischen Sektion der IFETT 
(Internacia Federacia de Esperantistaj 
Trafik- kaj Transportlaboristoj) im 
Rahmen der Internationalen Transport
arbeiter-Föderation; Einrichtung eines 
Informationsdienstes in den wichtigsten 
Bahnstationen, wo Eisenbahner-Esper
antisten Auskünfte erteilen; Zusammen
arbeit der Eisenbahner-Esperantogruppe 
mit dem Bildungsreferat der Gewerk
schaft; Ferienaustausch von ungari
schen und österreichischen Eisenbah
nern im Mai 1948; Werbung für Esper
anto unter den Eisenbahnern und Aus
bau der Gruppe sowie Unterstützung 
der Generaldirektion in allen den Frem
denverkehr betreffenden Belangen usw.

Die Fachgruppe richtet an alle Eisen
bahner den Ruf, sich der Esperanto
bewegung anzuschließen und die von 
der Gruppe errichteten Esperantokurse 
zahlreich zu besuchen. Kurse finden 
statt im Kurslokal, Wien X.. Ghega- 
platz 4, IV/Il/44 (Schulzimmer).
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Alle Auskünfte in bezug auf Kurse 
und die Esperantogruppe werden (ge
gen Rückporto) durch das Sekretariat 
erteilt. Adresse: Eisenbahner Esperanto- 
Fachgruppe, Josef Zink, Wien X., End- 
lichergasse 2—4, IV/II/17.

Esperantotag in Eisenstadt
Sonntag, den 26. Oktober d. J.. fand 

in Eisenstadt der Zweite Burgenländi
sche Esperantotag statt, der von den 
burgenländischen Esperantisten zusam
men mit den Freunden des Esperanto 
unter Leitung des dortigen Obmannes, 
Hauptschullehrer Bauer, veranstaltet 
wurde. Unter den zahlreichen Teil
nehmern ist besonders die Karawane 
der Esperantisten und Esperantofreunde 
aus Oberpullendorf unter der Führung 
ihres Obmannes Reiner zu erwähnen. 
Die Verbandsleitung des österreichi
schen Esperantistenverbandes war 
durch die Vorstandsmitglieder Doktor 
Grimme, Vokal und Zajicek vertreten. 
Am Vormittag fand in der Franzis
kanerkirche ein Festgotfesdienst statt 
bei welchem Pater Petrus in Esperanto 
predigte. Anschließend nahmen die 
Kongreßteilnehmer an einer Führung 
durch das Heimatmuseum und durch 
Eisenstadt teil. Der eigentliche Festakt, 
der mit einer Werbeversammlung ver
bunden war, fand am Nachmittag im 
prächtig geschmückten Saal des be
kannten Schlosses Esterhazy unter dem 
Vorsitz des Obmannes Bauer statt. 
Unter den Festgästen befand sich auch 
der Landesschulinspektor für das Bur
genland, Nowak, der in seiner Be
grüßungsansprache die Einführung des 
Esperanto als Pflichtgegenstand in den 
Schulen verlangte. Verbandsobmann 
Dr. Grimme sprach über die Friedens
idee des Esperanto und Gesinnungs
freund Vokal über die praktische An
wendung des Esperanto auf seinen dies
jährigen Reisen durch Ungarn, die 
Schweiz und die Niederlande. Zum 
Schluß berichtete noch Herr Reiner 
über den Ersten österreichischen 
Esperantisten-Kongreß in Kufstein. 
Abends trafen sich die burgenländischen 
Esperantisten und Freunde des Esper- 

anto zu einem gemütlichen Beisam
mensein bei Musik und Tanz im Eisen
städter Rathauskeller, wobei auch viel 
Esperanto, deutsch und ungarisch ge
sungen wurde. Nur ungern trennten 
sich die Teilnehmer kurz vor Mitter
nacht unter dem Ruf: „Gis revido ĉe 
la tria Esperantotago en Burgenland 
en la jaro 1948!“

Gründung der 1. Esperantogruppe in 
Vorarlberg

Am 21. 9. 1947 fand die Gründung 
der Esperantogruppe in Hard statt. Sie 
ist die erste Gruppe im Lande Vorarl
berg und wurde daher besonders ge- * 
feiert, wie der folgende auszugsweise 
wiedergegebene Bericht des Landes
leiters der AEF von Tirol, Hans S t e i- 
n e r, zeigt. Seiner unermüdlichen Ini
tiative ist auch die Gründung der 
Gruppe in Hard zu danken.

Ein herrlicher Tag liegt über dem 
Bodensee. Die Blicke schweifen hin
über an die Grenze der Schweiz, deren 
Berge herübergrüßen. Auf der Straße 
von Lauterbach nach Hard zieht eine 
Gruppe von Buben und Mädeln in 
weißen Blusen mit grünen Krawatten, 
und die Fahne mit dem grünen Stern, 
die sie mit sich tragen und die Esper
antolieder, die sie singen, läßt sie als 
die Esperantojugend von Landeck er
kennen.

In einem Wäldchen bei Hard machen 
sie Rast, schlagen ihre Zelte auf und 
hissen die grüne Esperantofahne. Um 
15 Uhr ziehen sie in den Gasthof 
„Waldrast“ ein, dessen herrliche Glas
veranda mit Esperantosternen ge
schmückt ist. Von der Wand grüßt ein 
Bild Dr. Zamenhofs. Esperantobücher, 
-Zeitschriften und -Prospekte, Briefe 
und Karten von Esperantisten aus aller 
Welt sowie ausländische Briefmarken 
sind zur Besichtigung ausgestellt, die 
von den bereits zahlreich anwesenden 
Gästen eifrig besichtigt werden. Die 
Neugierigen von der Straße klären 
Plakate auf, daß hier eine Esperanto
feier stattfindet. Artikel in den Vorarl- 
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berger Zeitungen haben ebenfalls auf 
diese Veranstaltung hingewiesen. Der 
jüngste Teilnehmer ist 6 und der älte
ste 81 Jahre alt.

Ein Auto fährt vor, ihm entsteigt ein 
Herr und begibt sich in den Saal. Ein 
Flüstern verrät es bald allen, daß es 
Herr Bundesrat Mellich, der Bil
dungsreferent der Sozialistischen Par
tei aus Feldkirch ist, welcher der Ein
ladung des Landesleiters Steiner fol
gend, hieher kam und dadurch der 
Gruppengründung ein besonderes Ge
präge gab.

Nach dem Ende eines flotten Mar
sches begrüßt Herr Schüller im Namen 

'der Harder Gruppe die Herren Bundes
rat Mellich, Landesleiter Hans Steiner, 
die Esperantojugend von Landeck und 
ihren Gründer A. Hilkersberger sowie 
alle anwesenden Esperantisten und 
Freunde des Esperanto von fern und 
nah.

Hierauf richtet Bundesrat Mellich, 
selbst ein begeisterter Esperantofreund, 
aneifernde Worte über Sinn und Zweck 
des Esperanto an die Anwesenden und 
wünscht der jungen Gruppe eine ge
deihliche Entwicklung, wofür er reichen 
Beifall erntet.

Die Festrede hält Landesleiter H. 
Steiner aus Kirchbichl. Tirol. Er schil
dert die Idee und die Verbreitung der 
internationalen Sprache und ihren Wert 
für die Schaffung eines besseren fried
lichen Zusammenlebens aller Nationen.

Herr Hilkersberger spricht über die 
Ziele der Jugend in der Esperanto
bewegung. Lieder der Jugend und Mu
sikvorträge verschönten die Feier. Viele 
Teilnehmer meldeten sich zu dem er
sten Esperantokurs in Hard. Alle drück
ten der Obmännin der ersten Esper
antogruppe in Vorarlberg, Fri. Anny 
Mayr, die herzlichsten Wünsche aus 
und versprachen ihre tatkräftige Mit
wirkung. Über die Feier berichteten 
ausführlich der „Vorarlberger Volks
wille“ (SPÖ) und die „Tageszeitung“ 
(KPÖ). Gruppenadresse: Esperanto
gruppe Hard, Fri. Anny Mayr, Hard. 
Untere Inselstraße 291, Vorarlberg.

Buchsparaktion

Der österreichische Esperanto-Kon
greß in Kufstein hat einen Beschluß des 
österreichischen Esperantistenverban
des und der Gesellschaft der Freunde 
des Esperanto bestätigt, demzufolge 
eine Buchsparaktion mit Klebemarken 
zu 1 S eingerichtet wird. Beteiligen 
können sich nur Mitglieder der beiden 
genannten Organisationen.

Der Sparer kann die gewünschten 
Bücher (Esperanto oder deutsche) frei 
wählen, er ist zu keinerlei Mindest
sparleistung verpflichtet und an keinen 
Zeittermin gebunden. Die Sparkarten 
können jederzeit zur Einlösung gegen 
beliebige Bücher bei der Buchsparzen
trale der AEF, Wien 1.. Neutorgasse 9. 
eingereicht werden. Die gewünschten 
Bücher sind auf Seite 3 der Buchspar
karte anzuführen. Für den Fall,daß ein 
gewünschtes Buch vergriffen ist, wird 
empfohlen, ein zweites Buch zur Er
satzlieferung anzugeben. Für Postzu
sendung (einzeln oder gesammelt) wer
den 10% Versandspesen berechnet. 
Wenn der Bestellpreis den Sparbetrag 
übersteigt, so ist der Fehlbetrag gleich
zeitig bar oder durch Einzahlung auf 
Postsparkassenkonto Nr. 183.874 (österr. 
Esperantisten-Verband) zu erlegen. 
Umgekehrt wird ein allenfalls verblei
bendes Restguthaben auf eine neue 
Buchsparkarte vorgetragen. Die abge
rechnete Karte wird jedesmal als Zah
lungsbeleg eingezogen. — Sparer, die 
ihre Karte nicht schon früher eingelöst 
haben — was jederzeit unmittelbar bei 
der Buchsparzentrale geschehen kann 
— werden gebeten, sie jährlich wenig
stens zweimal, zum 15. Mai und 15. No
vember, dem Mittelsmann der Esper
antogruppe oder aber unmittelbar der 
Buchsparzentrale vorzulegen.

Jede Esperantogruppe bestimme un
verzüglich für diese Aktion einen Mit
telsmann. Dieser hat für das Buchspa
ren zu werben, die Buchsparkarten 
und Sparmarken auszuteilen und bei 
Sammelbestellungen an den genannten 
Terminen die ihm zugesandten Bücher 
den Bestellern gegen Bestätigung auf



einer Sammelliste auszuliefern. Die 
Wiener Esp.-Gruppen rechnen die 
Sparmarken monatlich ab (anläßlich 
der Zusammenkunft der Viena Dele
gitaro); die Gruppen außerhalb Wiens 
vierteljährlich, und zwar zum 15. 2., 
15. 5., 15. 8., und 15. 11. Aufzeich
nungen über die von einer Gruppe 
geworbenen Sparer, die von ihnen ein
gezahlten Beträge und bestellten Bü
cher zu führen, bleibt der Gruppe, 
bzw. dem Mittelsmann überlassen. Die 
Buchsparzentrale der AEF begnügt sich 
mit Sammelabrechnungen.

Für ihre Mühewaltung erhält die 
Esp.-Gruppe, bzw. der Mittelsmann 
eine Spesenvergütung im Ausmaß von 
10% der abgesetzten Sparmarken.

Es wird gebeten, für diese Buchspar
aktion recht eifrig zu werben und mög
lichst alle Mitglieder zu erfassen. Der 
Reingewinn aus dieser Aktion dient 
ausschließlich zur Herstellung von 
Esperantobüchem.

Die Esp.-Gruppen, die auf das bzgl. 
Rundschreiben noch nicht berichtet 
haben, werden gebeten, ehestens be
kanntzugeben, wieviele Sparkarten und 
Sparmarken sie übernehmen können. 
Zuschriften sind zu richten an die 
Buchsparzentrale der AEF. Wien I., 
Neutorgasse 9.

Mitteilungen der Redaktion
Infolge der durch die besonderen Ver

hältnisse erzwungenen,nur vierteljähr
lichen Herausgabe der Austria Esper
anto-Revuo müssen wir leider ver
schiedene Gruppen- und andere Be
richte mit großer Verspätung bringen, 
worauf wir die Gruppen aufmerksam 
machen, um diesbezügliche An- und 
Nachfragen zu vermeiden.

Das gleiche gilt für die eingesende
ten Artikelmanuskripte, die wir nach 
der Einlaufreihe veröffentlichen. Wir 
bitten • alle Mitarbeiter um Geduld, 
wenn ihre Beiträge erst nach einigen 
Monaten erscheinen können.

Neuerlich müssen wir jedoch auf
merksam machen, daß alle Manu
skripte deutlich leserlich geschrieben 
sein müssen, ohne allzuviele störende 

Einflechtungen und Ergänzungen, da 
die Setzer Esperanto nicht verstehen. 
Ungeeignete Manuskripte müßten zu
rückgewiesen und umgeschrieben wer
den.

Zwecks notwendiger Korrekturen 
muß ein Zeilenzwischenraum gelassen 
werden und seitlich ein' breiterer un
beschriebener Rand. Keine anderen 
Mitteilungen auf die Manuskripte 
schreiben! Namen und Adresse des 
Autors nicht vergessen.

Manuskripte, welche diesen druck
technisch notwendigen Forderungen 
nicht entsprechen, werden in Hinkunft 
nicht, mehr angenommen. Verlangte 
Rücksendungen erfolgen nur nach Ein
sendung des Postportos.

Wer kann Brennmaterial spenden?
Die Mitarbeiter unseres Sekretariates 

frieren in den kalten Wintermonaten, 
da wir kein Brennmaterial zugewiesen 
bekommen. So manche unserer Mit
glieder in Wien und besonders in den 
Bundesländern verfügen jedoch über 
genügend Heizstoffe. Wer von ihnei 
spendet einige Kilo Kohle oder Holz 
für das Sekretariat?

Auch die Post nimmt Sendungen bis 
zu 20 kg an oder ein Auto, das zu
fällig nach Wien fährt. Wenn viele ein 
wenig geben, so ergibt dies ein Viel 
und Sie sichern damit die ungestörte 
Weiterarbeit unseres Sekretariats wäh
rend der kalten Jahreszeit.

BIBLIOGRAFIO
Antonio kaj Kleopatro de William 

Shakespeare, tutproze tradukita de Ste
phen A. Andrews. Eldonis: The Esper
anto Publishing Co. Ltd., Rickmans- 
worth, Herts., Anglujo.

Laŭ la antaŭparolo la ĉefa celo de 
la tradukinto, kiu antaŭ nelonge jam 
eldonis tradukon de Romeo kaj Julieto, 
estis „efektivigi ne nur sufiĉan klari
gon de ĉiu dubsenca esprimo en la 
originalo, sed kiel eble plej multe faci
ligi la kompreneblecon de la dramo“. 
Tial li tute malatentis la originalaj« 
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versformojn. Certe li trafis tiun ĉi ce
lon. sed bedaŭrinde oni devas konstati, 
ke tiamaniere ĉiu poezio de la origi
nalo estas „fortradukita“. Ne estas, tra
duko „inda de la glora genio Shake
speare“, sed nur proza rakonto de l’en- 
havo de la fama dramo. Tamen ĝi ne 
estas senvalora, sed povas esti ankaŭ 
uzata kiel utila komentaro de tiuj, kiuj 
legas la dramon en la angla originalo.

J. F.

Arboj de la arbaro kaj kampo — de 
Frank Booth kun ilustraĵoj de Edith R. 
Turlington. Eldonis: The Esperanto Pu
blishing Co. Ltd., Heronsgate, Rick- 
mansworth, Herts., Anglujo, 1947. Prezo* 
1 ŝ 9 p afranko 1 p aŭ 7 resp. kup.

Antaŭ nelonge ni recevis el Portu
galujo malgrandan libreton pri araneoj.

* Nun alvenis el Anglujo 38 pĝ. libreto, 
kiu prezentas sufiĉe interesan scion pri 
kelkaj folioarboj.

Estas interese, ke ili tuj trovis eniron 
en la E-literaturon, kvankam oni devas 
konstati, ke la traduko ne estis facila. 
En ambaŭ kazoj la tradukintino maj
stris la taskon. Tripaĝa enkonduko pri
skribas ĉefe la seksajn organojn kaj 
ĵetas lumradion spiritan al la fiziologiaj 
kaj kemiaj faktoj de fanerogamaj plan
toj. Dii desegnaĵoj indikas ĝustaloke la 
nomon de la ĉefaj florpaitoj kaj de la 
internaj trunkparto!. Sekvas rakontoj 
pri 6 arbo-genroj. nome frakseno, 
acero, fago, karpeno, ulmo, kverko. 
Bedaŭrinde la verko ne estas kompleta 
tutaĵo, ĉar mankas aliaj folioarboj de 
arbaro kaj kampo* Cti estas dua libro 
en preparo?

La Esperantisto, eĉ perfekta, trovos 
certe plurajn nekonatajn vortojn, pro 
kio li estas malhelpata flue legi kaj 
rapide ĝui la enhavon. Sed nur pene 
kaj labore oni plimultigas la scion kai 
akurate tio estas la intenco de la aŭ
toro kaj de la tradukintino. Siedl.

Populara Lernolibro de Esperanto de 
Ludoviko Kökeny, eldonis Literatura 
Mondo en Budapest. La libreto, 64 pĝ.. 
instruas Ie E-gramatikori facilmaniere

per 40 legaĵoj. La demandfrazoj post 
ĉiu legaĵo instigas la instruiston uzan
tan ĉi tiun lernlibron paroligi la lern
antojn, kio ja estas unu el la ĉefaj 
aferoj dum la instruado. Ne nur la 
komencantoj, eĉ kursgvidantoj ĝin tra- 
studos plezure. a-berd.

Vivo kaj arto de Goya de Agostino 
da Silva, kaj Unua vojaĝo ĉirkaŭ li 
mondo de la sama aŭtoro, estas du 22 
pĝ., ilustr. broŝuretoj el la broŝurvico: 
Enkonduko en la kulturon, eldonita de 
la Portugala Eldona Rondo. En la unua 
kajero estas priskribita koncizforme la 
vivo de la fama hispana pentristo Goya, 
dum la dua kajero instruas pri la ŝipa 
esplorvojaĝo de la portugalano Ferdi
nando de Magelhaes al la spicoinsuloj 
en la iaro 1518. 1

Ĉirkaŭ !a mondo: La Vivo de 1’Eski- 
moj — de prof. Agostinho da Silva. 
Portugala Eldona Rondo, Monte da 
Lapa 49-1, Porto, Portugalujo. 26 pĝ 
broŝ. pri popolo, kies nomo estas tiel 
konata, ke vere jam infanoj sopiras scii 
ion pri ĝi. La E-traduko estas flue le
gebla. kaj la verketo tre taŭga por 
kursoj. iS

Al mi ne konata vorto estas sledo 
(glitveturilo) kaj en landaj esprimoj: 
igulo (loĝdometo el glaci-pecoj ansta
taŭ brikoj), umiako (tre malpeza boa
to), surfo (alfluo ne tajda, sed pro de
gelado de riveroj). Si.

Noto: La libroj de la Portugala 
Eldona Rondo: Vivo de Zola, La vivo 
de 1’eskimoj, Unua vojaĝo ĉirkaŭ la 
mondo, Vivo kaj arto de Goya, Histo
rio de Usono, La araneoj estas ankaŭ 
mendeblaj per „Tramondo“, Vieno L 
Neutorgasse 9. 'JE

Novaj Esperanto-Historietoj de diver
saj aŭtoroj. (Formato 21 X 15 cm, 
72-paĝa, bonega papero, tre klara 
preso: eldono de Dansk 6speranto-For- 
lag, Inngeinannsvej 9, Aabyhoj, Dan
lando; mendebla per E-eldonejo ..Tra
mondo“, Vieno I., Neutorgasse 9).



La belaspekta, broŝurita libro enha
vas 70 historietojn, plejparte humorajn 
el la ĉiutaga vivo.

La stilo estas simpla kaj klara, la 
vortoj kun malmultaj esceptoj laŭ- 

t fundamentaj.
Tre taŭga legaĵo por kursoj kaj grup

vespero!, kiu faciligas la paroligon de 
la partoprenantoj per rerakonto en pro
praj vortoj.

f ’ Carl Gasperini.

„Tri majstro-noveloj.“ El la germana 
lingvo tradukitaj de E. Pebe, eldonita 
de „ Tramondo“, Wien L, Neutorgasse 9; 
broŝuro 32 paga, verda kovrilo, for
mato 20.5X15 cm, bona papero, bona 
preso.

Jen tri noveloj, majstraj, laŭ la 
aŭtoroj kaj majstraj laŭ la traduko. La 
tradukinto, fidele sekvante la originalan 
stilon de 1’verkistoj, eminente sukcesis 
konservi la fluecon de la lingvo; tiel la 
legado por ia beletrema Esperantisto, 
pretendema iom koncerne la lingvan 
nivelon, iĝas vera, malofta ĝuo, kiu 
permesas elĉerpi ĉiujn subtilajn nuan
cojn de la tri famaj novelistoj: Kleist. 
Storm kaj Stifter. Estas speciale men
ciinde, ke sinjoro Pebe, sub kiu pseŭ
donimo sin kaŝas unu el niaj plej emi
nentaj aŭstriaj Esperantistoj, lertege 
uzis la aktivajn kaj pasivajn partici
pojn, precipe dum la tradukado de la 
Kleist’a „Tertremo en Cilio“, tamen ne 
trouzante ilin. Li legitimis sin kiel seri
oza Esperantisto per tio, ke li rezignis 
pri neologismoj.

La novelon de Kleist mi rekomendas 
al perfektaj Esperantistoj kaj al per- 
fektiĝantoj, „Veronika“, la verkaion de 
Storm, kaj la fragmenton el „La Kon
doro“ de Stifter ni povas rekomendi 
ankaŭ al progresantoj.

Jen ĝojinda kontribuo al la serio de 
tradukoj el la germana lingvo. Mi ne 
dubas, ke la Esperantistoj kun plezuro 
akceptos ĝin.

Sur pago 10 mi trovas la vorton 
„arhepiskopo“, kiu ĝuste estu „arhi
episkopo* . La eraro supozeble devenas 
de miskomprenebla indiko en Plena 
Vortaro; p. 11: ŝteliri — prefere dirin
de „kaŝe iri, sekrete iri“; p. 23: „(la 
manon) kiun li nun esperis . . . ĉirkaŭ
preni ankoraŭ unufojon, se ankaŭ 
nur por momento“ — e ĉ s c por mo
mento; p. 28: „Dolora trajto ŝtelmetiĝis 
ĉirkaŭ sian buŝon“ — Mi rekomendas: 
„kaŝe trudis sin“.

Mi renkontis nur unu preseraron: sur 
p. 16 „ŝtonu (iiln).“ Do ankaŭ la kom
postujo estas zorge korektita.

Hugo Kraus.

La Militrezistanto — Informa bro- 
ŝureto pri la celoj de la militrezistanta 
tutmonda organizo. Eldonis: Internacio
nalo de Militrezistantoj, 11 Abbey Road, 
Enfield, Middlesex, Anglujo. Kvaron
jara bulteno, abonprezo 2.50 angl. ŝil.

La esencaj trajtoj de la Kvakerismo 
— Informa letero por ĉiuj. kiuj inter
esiĝas pri la „Society of Friends“. El
donita de la Friends Service Council, 
Friends House, Euston Road, London, 
N. W. 1.

„Esperantista“ — Revuo por Esper
anto en CSR — en la numero 9/1947 
bone akceptis la artikolon de Julius 
Pieke pri: „Cehoslovakujo, Hungarujo, 
Aŭstrio kaj — Esperanto“ aperinta en 
AER 3—6/1947.

Ni ĝojas pri tio, sed dezirus, ke por 
la efektivigo de la proponoj de nia > 
s-ano J. P. la oficialaj rilatoj inter la 
ĉeĥoslovaka kaj aŭstria E-organizoj 
fariĝu pli intima kaj amika, kio ĝis nun 
bedaŭrinde mankas. Ni aŭstriaj Esper
antistoj ĉiutempe estas pretaj por tio. 
Eble proponas sin bona ebleco dum la 
projektita konferenco de la Esperantista 
Danublanda Agad-Komitato en Buda
pest pentekoste 1948. — La redakcio.



184

Österreichische Gesellschaft der Freunde des Esperanto
Wien I., Neutorgasse 9 / Telephon U-20-3-51 / Postsparkassenkonto Nr. 194.221

4

Ein herzliciies „Prosit Neujahr4* allen unseren Mitgliedern und Freunden!
Der Vorstand der Gesellschaft dankt allen Funktionären, den Delegierten 

und Mitgliedern für die im verflossenen Jahre geleistete Arbeit und bittet alle 
un neuen Jahre mit frischem Eifer die Werbearbeit fortzusetzen.

Wir kennen die Schwierigkeiten und die Hemmnisse ersprießlicher Arbeit 
zur Genüge, wir haben aber auch mit Freude zur Kenntnis genommen, daß 
manche unserer braven Werber sich von den Schwierigkeiten nicht abschrecken 
ließen und daher schöne Erfolge erzielten. Ihr Beispiel soll allen Ansporn zr 
verstärktem Einsatz und somit zu erfolgversprechender Arbeit sein!

Wenn jeder Aktivist — und jeder Esperantist und jeder Freund des Esper
anto ist ja Qin solcher — im neuen Jahre nur 10 Mitglieder wirbt, dann steht 
die Gesellschaft als imponierende Organisation da. Zehn neue Mitglieder, das 
muß die Devise jedes einzelnen von uns für das Jahr 1948 sein. Ein vereinfachtes 
Einhebeverfahren, über dessen Details Sie ein Rundschreiben unterrichten wird, 
soll Ihre Arbeit erleichtern.

Wenn es die finanzielle Lage und die Papierbeschaffung ermöglicht, wollei 
wir endlich die versprochene Zeitschrift „Welt in Wort“ für unsere Mitglieder 
herausbringen. Die Vorbereitungen hiezu sind getroffen.

Nun gehe jeder frisch an die Arbeit, dann wird das Jahr 1948 ein Jahr des 
Erfolges werden.

Mit herzlichem'„Glück auf!“ zeichnet
Der Vorstand

der österr. Gesellschaft der Freunde des Esperanto.

N eue Sa m m 1 r* <? ii a 11
internationale Briefmarkenzeitung.

Das führende kontinentale Fachblatt mit umfassendem und vielseitigstem 
Lesestoff aus allen Gebieten der Philatelie und verwandter Sammelgebiete. 
Tausende begeisterte Leserzuschriften! Beste Radiokommentare! Hervor

ragende Besprechungen in der internationalen Fachpresse!
Einzelpreis S 1.—, Abonnement für 12 Hefte S 11.—. Erscheint zwei- bis 

dreimal monatlich.
Sammlerfreunde im Ausland werden gebeten, als Gegenleistung für das 
Abonnement Sonder- oder Flugpostmarken auf Brief an uns abzusenden.

Neue Sammlerschau. Leoben, Austria, Fach 49.

Eigentümer und Herausgeber: österreichischer Esperantisten-Verband. Verlag: 
Tramondo. Verantwortlicher Redakteur: Alfred Berdan, sämtliche Wien I- 
Neutorgasse 9. Druck: Holzwarth & Berger, Wien I., Börseplatz 6. Papier- 

Zuweisung 101/47/10—12/ Bezugscheinnummer 61/86.



Germanujo. — S-ro Georg Brisch jun., (22 b) Trier. Hohenzollernstraße 13 
dez. kor. kaj interŝ. PM kun ĉ. 1. Resp. garantiata.

S-ro Fritz Gaudnek, 44 j. teatra kantisto, (13 b) Augsburg-Göggingen 
Goethestraße 7, Bayern, US-Zone, kor. kun aŭstria s-ano.

Mungarujo. — Hungaraj gestudentoj kaj privatuloj farus kun egalaj per
sonoj korespondamikecon per Esperanto, angla, franca, germana lingvoj. Sendu 
ii. PK aŭ L adreson kaj kor. dez. al s-ro Kovacs Gusztav, Budapest VIII.. 
Üllöi-ut. 20.

Nederlando. — P. d. Vogel, Boerhavelaan 8 A, Schiedain, 16 j. komencanto 
kor. kun aŭstriaj ges-anoj kaj kun ĉ. 1.

F-ino E. van Rijn, Balistraat 50, Den Helder, deziras korespondadon kun 
aŭstrian(in)o.

A. v. d. Stacj, Boerhavelaan 8 A, Schiedam, 16 j. komencanto, kor. kun 
aŭstriaj ges-anoj kaj kun ĉ. 1.

S-ro P. Basman. Oesteinde 13, Bossum, kor. kun Vienan(in)o per il. PK- 
Grupo da junaj geesperantistoj (16—25 j.) dez. kor. kun -aŭstriaj kaj ger

manaj ges-anoj Resp. garant. Adreso: Piet Cleij, Lingestraat 16 B, Gronningen.
Pollando. — S-ro Noworol Franciŝek, ul. Syrokomli 4/3, Rzeszow, kor. kun 

k-doj el Aŭstrio pri arbarkulturo, literaturo, geografio, historio k. s.

La Esperanto-Iibrovendejo ..TR AMONDO“, peras la abonon de 
jenaj internaciaj Esperanto-gazetoj:

„Heroldo de Esperanto“
..Literatura Mondo“

„Internacia Kulturo“
Malgranda Revuo“

„Afrika Revuo“

Informojn pri tio donas kaj mendojn akceptas 
„TRAMONDO“, W i e n L, Neutorgasse 9

La 21a SAT-kongreso, Amsterdamo, 31. 7. — 5. 8. 1948, eldonas kalen
dareton akireblan por unu respondkupono de la kasisto B. Bultemeyer, Jan 
van Galenstraat 86 I, Amsterdam (W), Holland. — Amikoj de SAT, subtenu 
per ĝia aĉeto la preparon de la kongreso!

Radio-Sofio
dissendas esperantlingve ĉiumarde kaj ĉiuvendrede je Ia 20.50 horo orienteŭropa 
tempo aŭ 19.50 horo mezeŭropa tempo sur mallonga ondo 32,09 m prelegojn pri 
la socia, kultura, ekonomia kaj politika vivo en la nova demokrata Bulgarujo. 
Aŭskultintoj bonvolu skribi pri siaj impresoj kaj eventualaj .deziroj al „Radio- 
Sofio-Esperanto-emisio, Sofia, Bulgarujo.“
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En la Esperanto-eldonejo ' J

r R A M <> X l> o
Vieno I., Neutorgasse 9 

aperis jenaj Esperanto-libroj: T

aŭstr. ŝil.
„Freude durch Esperanto“, lernlibro de Hugo Steiner........................ 6 —
..»Esperanto, Kurzer Lehrgang in 30 Lektionen“ eldonita de la Aŭstra

Esp. Federacio..................................................................................... 3.50
„Grundsätze des Fremdspraclfunterrichtes“ prilaborita kai elfon ta de

la Austria Esperanto-Instituto............................................ . 6 —
„Esperanto-Deutsch, Handwörterbuch (vortaro), eldonita de la Aŭstria

Esp. Instituto .............................. -............................................. 9 —
„Senhalte al la celo“ facila legolibreto de Alois Norbert, 51 pĝ. . 4.—
„Kantaro de la Aŭstria Esp.-Federacio“ 24 pĝ...................................... 2 —
„La mondopaco kiel psikologia problemo“ de Hans Thirring, tradukita

de Hugo Sirk, 36 pĝ............................... ..........................................3 —
„Tri majstronoveloj“ (Kleist: La tertremo en Cilio, Storm: Veronika, 

Stifter: El „La Kondoro“) tradukitaj de E. Pebe. 32 pĝ. . . 5.50
Krome estas per la librovendejo „Tramondo“ haveblaj jenaj, jam

antaŭe aperigitaj libroj: *•«
„Tabeloj por la intua instruado de Esperanto“ de Franz Meŝtan . . —.65
..La mortado“ de H. Nothnagel, tradukita de B. Selzer, 26 pĝ. . • . —.85
El „Steffel-eldonejo“, Vieno: • 'J

„Junaĝo“, de Anton Stieger, tradukita de F. Th. Bischof . . . 3.—
„La kvar paĝoj de la mondo“, de la sama aŭtoro kaj sama tradu

kinto ...........................................................................................2.—


